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Sak 7/18 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner 
og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 18/00040-10 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 5.3.2018
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om skjøtselsplaner til

orientering.

2. Kontrollutvalget er ikke rett organ for å vurdere om det er brudd på
skjøtselsavtaler.

Vedlegg: 
Henvendelse til kontrollutvalget angående skjøsel av friområdet ved Nordre Rånås 
dam, Notat til kontrollutvalget om skjøtsel av Nordre Rånåsdam, Vedlegg 2 Rapport 
2008-1 Stor salamander, Vedlegg 3, Tilskudd fra FMOA 030511, Vedlegg 4, 
Skjøtselplan, Sandaas 2011, Vedlegg 5, Skjøtselsavtale 2013, Vedlegg 6, Referat fra 
møte 31.08.11, Vedlegg 7, Forslag til skjøtselsavtale 06.09.11, Vedlegg 8, Referat fra 
møte 16.04.12, Vedlegg 9, Innspill fra Tussefaret 16.04.12, Vedlegg 10, Forslag til 
skjøtselsavtale 19.04.12, Vedlegg 11, Forslag til skjøtselsavtale 10.07.12, Vedlegg 
12, Svar til klagerne fra komm. 11.05.15, Vedlegg 13 , drifternes søknad 27.04.15, 
Vedlegg 14, Avslag på søknad 01.06.15, Vedlegg 15, Drifterne ber om begrunnelse  
01.06.15, Vedlegg 16, Drifterne klager på avslag 02.06.15, Vedlegg 17, Tillatelse til 
felling 06.01.16, Vedlegg 18, Klagerne krever stans i hugging og innsyn 22.03.16, 
Vedlegg 19, Kommunen svarer 11.04.16, Vedlegg 20, Klagerne etterlyser svar 
12.04.16, Vedlegg 21, Klagernes brev til komm. 08.01.14, Vedlegg 22, Innvilgelse av 
innsynsbegjæring 09.05.16, Vedlegg 23, Kommunen svarer ut innsigelser 13.05.16, 
Vedlegg 24, Klage på kommunens avgjørelse 29.05.16, Vedlegg 25, Klagerne 
ønsker møte 23.06.16, Vedlegg 26, Klagere bekrefter møtedato og etterspør 
dokumenter 08.07.16, Vedlegg 26, Svar fra kommunen og innsyn i dokumenter 
08.08.16, Vedlegg 27, Svar fra kommunen og innsyn i dokumenter 08.08.16, 
Vedlegg 28, Klage sendt den 28.09.16, Vedlegg 29, Svar fra kommunen 30.09.16, 
Vedlegg 30, Befaringsnotat fra 14.10.16, Vedlegg 32, Klagere ber om innsyn 
11.11.16, Vedlegg 33, Innvilget innsynsbegjæring 17.11.16, Vedlegg 34, Klage på 
kommunens behandling 23.12.16, Vedlegg 35, Svar på klagen fra 23.12.16, 
18.01.17, Vedlegg 36, kopi av henvendelse, med vedlegg, til Fylkesmannen fra 
klagerne 04.05.17, Vedlegg 37, Klage til Rådmannen 13.06.17, Vedlegg 38, 
Kommentarer til skjøtselsplan 20.06.17, Vedlegg 39, Purring til Rådmannen 
20.10.17, Vedlegg 40, Klage til Rådmannen 30.10.17, Vedlegg 41, Svar fra 
kommunen. 24.11.17, Vedlegg 42, Klage til Rådmannen 02.01.18, Vedlegg 43, 
Kommunens svar 29.01.18, Vedlegg 1 mal SKJØTSELSAVTALE 
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SAKSUTREDNING: 

Sekretariatet mottok den 16. januar 2018 en henvendelse angående skjøtselsavtalen 
for friområdet Nordre Rånsås Dam. Henvendelsen gjelder kritikk av kommunens 
håndtering av skjøtselsavtalen og manglende oppfølging av gjentatte klager fra 
naboer. Utvalgsmedlem Tom L Pedersen som først mottok henvendelsen ga en 
muntlig orientering om saken under eventuelt i kontrollutvalgets møte den 22. januar 
2018. På grunnlag av dette fattet utvalget følgende vedtak:  

Kontrollutvalgets vedtak under eventuelt 22.1.2018: 
Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse om kommunens rolle ved 
skjøtselsplaner, samt kommunenes rolle i den konkrete saken om skjøtsel av 
friområdet ved Rånås dam.  

Den opprinnelige henvendelsen ble supplert med tilleggsopplysninger som forelå 
den 12. februar 2018. Den samlede henvendelsen ligger vedlagt saken. 

Kontrollutvalgets vedtak samt mottatt henvendelse ble oversendt rådmannen som 
grunnlag for redegjørelsen. 

Rådmannens redegjørelse med 43 vedlegg forelå 19. februar og følger vedlagt 
saken. 

Kontrollutvalgets mandat 
Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de 
har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler 
ikke klager på enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan indikere systemsvikt i den kommunale saksbehandlingen, 
eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt.  

Rådmannens svar angående kommunens rolle ved skjøtselsplaner generelt 
Rådmannen har i sin redegjørelse kort redegjort for sin rolle ved skjøtselsavtaler. Det 
vises blant annet til mal for skjøtselsavtaler og at kommunen journalfører tillatelser av 
felling av trær og nye skjøtselsavtaler i egne samlesaker i kommunens 
saksbehandlingssystem.  

Rådmannens svar om kommunens rolle i den konkrete saken om skjøtsel av 
friområdet ved Rånås dam 
Frogn kommune eier friområdet/eiendommen gnr/bnr 71/433 ved Rånås dam. I 2011 
mottok kommunen tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å utarbeide en 
skjøtselsplan for Nordre Rånåsdam. I 2013 ble det inngått en skjøtselsavtale med 
nesten alle omkringliggende borettslag og sameier. Borettslaget sør for friområdet 
ønsket ikke å delta i skjøtselsavtalen, men har deltatt på møter med kommunen og 
kommet med innspill til utrabeidelsen av planen.  

I sin redegjørelse gjengir rådmannen en kronologisk oversikt over henvendelsene 
mottatt av klagerne og hvordan disse er besvart og håndtert av kommunen.  
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Sekretariatets vurdering: 

Sekretariatet har gått igjennom den mottatte henvendelsen og rådmannens svar for å 
vurdere om det er forhold i saken som ligger til kontrollutvalget å behandle.  

Til tross for at det pekes på flere forhold i saken, er vår forståelse at hovedproblemet 
er om skjøtselen av området ivaretas i tråd med avtalen.   

Sekretariatet mener at kontrollutvalget ikke er rett organ til å vurdere om det 
foreligger brudd på skjøtselsavtalen, da dette ikke er et kontroll og tilsynsspørsmål og 
ligger utenfor kontrollutvalgets kompetanseområde. 

Ved gjennomgangen av sakens dokumenter avdekkes noe svikt i kommunens 
internkontroll. Blant annet manglende kontinuitet i saksbehandling ved overføring av 
saksområdet fra en enhet til en annen, manglende dokumentasjon etter møter, samt 
lang svartid på henvendelser. Vi kan allikevel ikke se at det fremkommer momenter 
som tilsier en umiddelbar handling fra kontrollutvalgets side. Det kontrollutvalget kan 
vurdere er om en forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll burde prioriteres 
framfor andre områder i inneværende valgperiode.  

26. februar 2018

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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From: Ole Scheie
To: Lene Henriksen Lilleheier
Cc: Lennarttom@gmail.com
Subject: Skjøtsel av Friområdet ved Rånås dam
Date: 16. januar 2018 17:10:37

Hei.
Tom ba meg sende noe av informasjonen vi har mottatt
i denne saken, som han ønsker tatt opp i KU. Nedenfor finner du
noe informasjon som kan belyse problemstillingene.
En part som har blitt gitt oppdrag med skjøtsels avtalen, gjør hva de vil.
Bryter det som står i avtalen, og kommunen gjør ingen ting når
den andre ”part” sender klager.
Med vennlig hilsen
Ole Scheie

Fra:  Harald Karsten Hermansen HARALD.HERMANSEN@FROGN.KOMMUNE.NO>
Sendt: 4. januar 2018 11:39
Til: Otto Schacht
Kopi: Terry Miles; Randi Margrethe Tornås; Pernille Sandemose; Siri M Løksa; Kjell Hole; Oddvar 
 Rysjedal; Gerd Nabo; tjoerge3@getmail.no; Randi Margrethe Tornås; Atle Kronborg; maria 
 bettina belle; Cecilie Wiik
Emne: SV: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar og oppfølging

Videresendes for oppfølging.

Med vennlig hilsen

Harald K. Hermansen

Rådmann
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Besøksadresse:  Rådhusveien 6 Drøbak,   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak

Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 60 10 | Mob. 926 00 794 | harald.hermansen@frogn.kommune.no

Fra: maria bettina belle [mailto:maria.b.belle@hotmail.no] 
Sendt: tirsdag 2. januar 2018 11.05
Til: Harald Karsten Hermansen <HARALD.HERMANSEN@FROGN.KOMMUNE.NO>
Kopi: Terry Miles <tmiles21@gmail.com>; Otto Schacht
 <Otto.Schacht@FROGN.KOMMUNE.NO>; Randi Margrethe Tornås
 <Randi.Tornaas@frogn.kommune.no>; Pernille Sandemose
 <pernille.sandemose@FROGN.KOMMUNE.NO>; Siri M Løksa <sma-loek@online.no>; Kjell Hole
 <kjelhole@online.no>; Oddvar Rysjedal <okrysj@getmail.no>; Gerd Nabo
 <gskatle@getmail.no>; tjoerge3@getmail.no; Atle Kronborg <atlek@hotmail.com>
Emne: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar og oppfølging

Vi viser til vår e-post av 30. oktober 2017. 

I e-post av 24. november 2017 opplyser Schacht at vår e-post er videresendt dit for
 besvarelse.  Svaret er imidlertid svært generelt  og kommunen unngår å besvare flere
 sentrale  spørsmål som vi stilte i vår e-post av 30. oktober 2017.  Videre besvarer e-
posten ikke vår e-post av 3. april 2017, ei heller vår e-post av 13. juni 2017.

Vår e-post av 3. april 2017 omhandler skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånåsdam
 og kommunens ansvar, rolle og saksbehandling.  Vi finner det således underlig om
 rådmannen har ment at den saksansvarlige enheten selv skulle behandle det som i
 realiteten bl.a. er klage over egen saksbehandling, rolle- og ansvarsforståelse.

 Vår e-post av 13. juni 2017 omhandler utkast til skjøtselsplan for friområdet.  Det er
 uklart om det som er betegnet som "møtereferat" fra møtet 13. juni 2017 med
 kommentarer fra konsulenten, fra kommunens side er ment å være svar på vår e-post
 av 13. juni 2017.  I så tilfelle viser vi til at konsulentens kommentarer i møtereferatet
 på langtnær besvarer våre anførsler. Videre viser vi til at skjøtselsplanen og
 forutsetningene for denne er kommunens ansvar. Vi har fremsatt anførsler av en slik
 karakter at de ikke er egnet for og ikke kan skyves over på
 konsulenten/landskapsarkitekten for besvarelse, men må besvares av kommunen.  

Vi forventer et snarlig svar på våre e-poster.

Med hilsen

Terry Miles og Maria B. Belle

Fra: Otto Schacht <Otto.Schacht@FROGN.KOMMUNE.NO>
Sendt: 24. november 2017 22:43
Til: maria bettina belle
Kopi: Terry Miles; Pernille Sandemose; Siri M Løksa; Oddvar Rysjedal; Gerd Nabo; Atle Kronborg;
 Kjell Hole; tjoerge3@getmail.no; Clas M. Kjølberg ; Harald Karsten Hermansen; Randi Margrethe
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 Tornås
Emne: SV: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar og oppfølging

 Viser til deres henvendelse av 30. oktober 2017. Vi beklager sent tilbakemelding.

Rådmannen har videresendt henvendelsen til oss for besvarelse istedet.

Forhold til historikken rundt eksisterende skjøtselsavtale

Vi forstår at det foreligger en historikk og prosess bak eksisterende skjøtselsavtale som har
 forårsaket uenigheter mellom dere og de ansvarlig for skjøtsel. Som resultat valgte
 kommune å involvere både dere og eksisterende skjøter til dialog slik at et
 samarbeidsplattform kunne skapes. I tillegg, valgte kommunen å engasjere en ekstern og
 uavhengig fagkonsulent som fikk som oppdrag å ta imot innspill fra alle parter slik at et
 nytt og helhetlig plan kunne utarbeides. Det foreligger nå en plan som er sendt til alle
 parter. Med dette mener kommunen at vi har ivaretatt alle parters interesse.

Protokoll av 13. juni

Dere viser til protokoll fra møte av 13. juni. Protokollen ble utarbeidet av konsulenten der
 alle innspill og tema som ble diskutert er innarbeidet. Det ble langt inn kommentar på alle
 de mottatte innspill slik at misforståelser kunne mest mulig unngås.

Fremdrift

Kommunen har nå via et ekstern konsulent fått utarbeidet et faglig dokument som vi
 mener vil ivareta alle parters interesse. Dokumentet skal være et vedlegg til en ny
 skjøtselsavtale som vi ønsker drøftet med alle parter. Ved enighet, forventes det at
 avtalen legges frem til politisk behandling. Dere som nærmeste nabo er både involvert og
 invitert til å delta i drøfting av avtalen og eventuelt inngå som et part.

Kommunen har hverken kapasitet eller ressurser til å ivareta skjøtsel av området.
 Kommunen stiller seg positiv til at innbyggere vil ta ansvar for sitt nærmiljø og i samarbeid
 med kommunen, sikre at området blir driftet og forvaltet iht. skjøtselsplanen.

Med vennlig hilsen

Obed-Otto Schacht

Enhetsleder

Enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk



7/18 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam - 18/00040-10 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam : Henvendelse til kontrollutvalget angående skjøsel av friområdet ved Nordre Rånås dam

Besøksadresse:  Rådhusveien 6 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak

Tlf. 64 90 60 00 (sentralbord)|  otto.schacht@frogn.kommune.no

Fra: maria bettina belle [mailto:maria.b.belle@hotmail.no] 
Sendt: mandag 30. oktober 2017 00.28
Til: Harald Karsten Hermansen <HARALD.HERMANSEN@FROGN.KOMMUNE.NO>
Kopi: Terry Miles <tmiles21@gmail.com>; Pernille Sandemose
 <pernille.sandemose@FROGN.KOMMUNE.NO>; Otto Schacht
 <Otto.Schacht@FROGN.KOMMUNE.NO>; Siri M Løksa <sma-loek@online.no>; Oddvar Rysjedal
 <okrysj@getmail.no>; Gerd Nabo <gskatle@getmail.no>; Atle Kronborg <atlek@hotmail.com>;
 Kjell Hole <kjelhole@online.no>; tjoerge3@getmail.no; Clas M. Kjølberg
 <cmkjolberg@gmail.com>
Emne: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar og oppfølging

 Det vises til vår e-post av 3. april 2017 til rådmannen.  13. juni 2017 sendte vi en
 oppfølgingsmail som også omhandlet utkastet til skjøtselsplan.  Med disse e-postene
 har rådmannen blitt orientert om og fått mulighet for å rydde opp i svært alvorlige
 forhold.  Vi har ikke mottatt svar på våre e-poster.  Det er heller intet som tyder på at
 rådmannen har gått inn i saken, det ser tvert imot ut som om den/de saksansvarlige får
 fortsette som før.

 Rådmannens manglende oppfølging og svar gir inntrykk av likegyldighet, og er opprørende
 i en så vidt alvorlig sak.  Dersom taushet og fornektelse har fått innbyggere til å gi opp
 overfor kommunen tidligere,  så burde det være klart at det i vårt tilfelle har motsatt
 effekt.

Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam og kommunens videre planer

Vi viser til e-post av 28. septeber 2017 fra Sandemose til Terry Miles, mottatt rett før våre
 suksessive høstferier.  Her opplyser Sandemose at hun arbeider med en revidert kontrakt
 for friområdet.  Når kontrakten er klar vil den bli sendt til oss så vi kan bestemme om vi vil
 bli part i kontrakten eller ikke.  Videre viser vi til at Sandemose, etter forespørsel fra oss
 om når kommunen skal behandle saken om skjøtselen av friområdet,  den 20. oktober
 2017  svarte følgende: "Vi jobber nå med å utarbeide forslag til ny skjøtselsavtale, når
 denne er underskrevet av alle parter vil den, med ny skjøtselsplan, sendes til politisk
 behandling i møterunde 1 i 2018."  Hvordan er dette mulig?

For å belyse dette spørsmålet nærmere viser vi til følgende fakta og oppfølgingspørsmål til
 rådmannen:

1. Våre e-poster til rådmannen er som nevnt ikke besvart.  Avgjørende faktiske og
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 juridiske spørsmål består  ubesvart.

2. De saksansvarliges forgjengere erkjente i 2015 at friområdet var vesentlig endret, at
de ikke ville inngått en slik skjøtselsavtale " i dag" og at de ville stoppe videre hugst
på området. Nåværende saksansvarlige har imidlertid ikke villet erkjenne noen feil
hverken ved skjøtselsavtalen eller skjøtselen,  og har ifølge talspersone for drifterne,
Ellen Plunkett, kun gitt ros til drifterne.  De negative konsekvensene av skjøtselen,
herunder den betydelige tynningen av vegetasjon, fremgår nå også av forslaget til
ny skjøtselsplanen.

Mener kommunen fortsatt at det ikke har vært feil ved skjøtselsavtalen og
 skjøtselen? 

3. Det burde nå være åpenbart at det å overlate ansvaret og skjøtselen av
friområdet til en gruppe amatører med særinteresser har feilet
totalt. Den foreslåtte skjøtselsplanen inneholder mange omfattende tiltak som har
sin årsak i det som har blitt gjort med friområdet, og det må være selvsagt at de
som er ansvarlige for dette må ha ansvaret for dertil tilhørende tiltak.

Mener kommunen fortsatt at skjøtselen av friområdet er egnet for dugnadsarbeid? 

4. Vi viser til -post av 19. april 2017  fra Plunkett, til "gode naboer rundt Nordre
Rånåsdam", som fulgte med en e-post  til drifterne og Terry Miles, med kopi til
Andrea Lumb og Sandemose.  Vi viser spesielt til følgende uttalelse fra Plunkett:

"I etterkant av trefelling som vi utførte før påske i fjor har det kommet opp et forslag
 (av undertegnede) om å få frem en mer overordnet avtale som går grundigere
 i gjennom hva som bør taes og ikke taes av trær og busker på området. Slik at vi skal
 slippe å måtte diskutere hver busk og tre som skal skjøtes/felles.  I utgangspunktet
 mener både vi og kommunen at skjøtselplanen som foreligger i dag er god nok for
 dette, men klager har strømmet  inn fra naboene i vest i en årrekke, slik mange
 kjenner til.  De er sterkt i mot vår utførte skjøtsel og kritiserere denne, til tross for at
 kommunen kun gir oss ros.  Kommunen har brukt mye tid og ressurser på å behandle
 disse klagene, og for oss har det vært ubehagelig å utføre skjøtsel på
 dugnadene. Tanken med denne planen er ikke å fjerne gjeldende avtale, men å
 supplere den med et slags arbeidsverktøy slik at vi lettere kan være enige
 omskjøtsele av området.  Så på en måte blir naboer i vest hørt, og har på nytt fått
 muligheten til å samarbeide med oss.  Så får vi håpe at de velger å ta i mot denne
 unike muligheten.  Uansett så viser kommunen her en stor vilje og kan enklere etter
 dette sette en sluttstrek.  Målet er uansett å skape mer entusiasme og eierskap til
 området."   

Er det riktig at saksansvarlig og/eller Plunkett har lagt en "plan"?  En plan som går ut
 på  at vi "på en måte" skal bli hørt, og dersom vi deretter skulle si nei til å ta i mot
 "denne unike muligheten til å samarbeide" med Plunkett & co, så vil vi bli møtt med
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 dette, kan avskrives og kommunen kan sette sluttstrek?

5. Det ser ut som om saksansvarlige legger opp til at vi skal få tilsendt en ferdig
kontrakt som vi må godta "as is" eller avslå.  I så fall; mener kommunen at det er en
akseptabel fremgangsmåte å "tilby" oss en kontrakt uten at vi får mulighet til å
forhandle og uten at vi har fått  de nødvendige opplysninger og svar fra
kommunen?

Vi viser  også  til at kommunen flere ganger forsøkte å sette som krav, for at vi
 "skulle få lov til"  å være engasjert i og bli involvert i skjøtselen og planen for
 friområdet, at vi på forhånd måtte forplikte oss til å bli part i en skjøtselsavtale.  Vi
 avviste selvsagt dette som et uhørt ultimatum fra kommunen. Kommunen snudde
 så på dette, og uttalte at vi skulle få en deltagende rolle i prossen med en ny
 skjøtselsplan og avtale for området.   

Det fremgår av e-post Plunkett sendte til drifterne 11. april 2017 at hun etter
 initiativ fra kommunen bl.a. har vært i eget første innledende møte med kommunen
 og konsulentselskapet.  Hvordan har Plunkett/drifterne vært inolvert i arbeidet med
 utarbeidelse av skjøtselsplan og hvordan er disse involvert i Sandemoses arbeid
 med skjøtselsavtale?  På hvilket grunnlag mener kommunen at den kan gi den ene
 parten disse særfordelene?

6. Kommunens daværende saksanvarlige uttalte i 2015 at vi var usaklig
forskjellsbehandlet.   Vi har lik rett til å engasjere oss for nærmiljøet, bli hørt og
hensyntatt som de øvrige som bor rundt friområdet, uavhengig av om vi er del av en
skjøtselsavtale eller ikke.  Det fremgår av sakens dokumenter at nåværende
saksansvarlige ikke deler dette synet. Kommunen kan imidlertid ikke
presse innbyggerne til å overta kommunens ansvar og oppgaver under en mer eller
mindre skjult trussel om  at de som inngår slik avtale vil få særfordeler som strider
mot andre vektige interesser og hensyn.  Dette er  maktmisbruk og vil også være
diskriminerende. Mange vil av ulike legitime årsaker ikke ha mulighet for å inngå en
avtale om skjøtsel av et friområde, det være seg pga. alder, helse, nedsatt
funksjonshemmelse, livssituasjon osv.

Vi finner grunn til å minne kommunen om at styret i Tussefaret Boligsameie forut for
 inngåelsen av eksisterende skjøtselsavtale, påpekte vesentlige feil og mangler ved
 avtalen, advarte mot de alvorlige negative konsekvensene av avtalen og kom med
 konstruktive innspill bl.a. til en alternativ løsning.  Vårt forslag  om å dele friområdet
 i soner, der hver part fikk ansvar for sin sone, ble støttet av Sogsti skog borettslag. 
 Kommunen valgte likevel, uten nærmere begrunnelse, å ignorere dette og sto fast
 ved  opprinnelige forslag til  tross for at borettslaget og Tussefaret Boligsameie
 til sammen representerte over 100 boenheter, dvs. fire ganger så mange boenheter
 som Sogsti Skog Boligsameie I og 2 samt de 2 eneboligene i nord til sammen
 representerte.   
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Majoriteten av sameierne i Tussefaret Boligsameie stemte mot å bli en part i
 kommunens skjøtselsavtale.  Det var flere ulike årsaker til at også de som var
 engasjert i bevaring av naturen på friområdet stemte mot avtalen.  Mange
 påpekte at kommunen ikke kunne skyve ansvaret for friområdet over på oss.  Ved å
 underskrive avtalen ville vi forpliktet oss til å foreta inngrep vi var i mot og som
 ville være ødeleggende.  Videre ville vi måtte inngå partnerskap og forhold oss til
 parter med helt motstridende motiver og interesser enn oss, nemlig felling av trær
 og annen vegetasjon for å skaffe seg utsikt og sol.  På toppen av dette hadde vi
 allerede svært dårlig erfaring med flere av partene, med tanke på etterrettelighet,
 oppførsel m.v.  Til sist tilsa vår erfaring at kommunen ville avgjøre uenigheter i vår
 disfavør.  

Tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende i dag, herunder  kunnskapen om at partene i
 gjeldende skjøtselsavtale har fortsatt å støtte hverandre for å få kuttet ned "sine"
 trær og vegetasjon.  Hertil kommer at  de saksansvarlige i sin iver etter å tekkes
 drifterne,  samt  forsvare og dekke over for drifterne og seg selv, har begått grove
 feil, opptrådt uforutsigbart og partisk,  og dermed selv er ansvarlig for
 vår manglende tillit.
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NOTAT TIL POLITISK UTVALG 

Til: Kontrollutvalget 

Fra: rådmannen 

Saksbehandler: Pernille Sandemose 

Dato: 16.2.18 

Skjøtsel av Nordre Rånås Dam 

Bakgrunn 

I forbindelse med kontrollutvalgets møte den 22.01.18, har kontrollutvalget bedt om en redegjørelse 

om kommunens rolle ved skjøtselsplaner, samt kommunens rolle i den konkrete saken om skjøtsel av 

friområdet ved Rånås dam. 

Generelt om skjøtsel av kommunens friområder 

Tidligere enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk (MIK) overtok ansvaret for forvaltning av 

skjøtselsavtaler på Frogn kommunes friområder sommeren 2015. Før dette var ansvaret tildelt en 

annen enhet.  

Ved overtagelse av forvaltningsansvaret ble det utarbeidet nye prosedyrer og rutiner som inkluderte 

et nytt søknadsskjema, en ny nettside med informasjon angående felling av trær, 

https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/trefelling/felling-av-trar-

pa-kommunal-grunn/. Kommunen har egen mal for skjøtselsavtaler (vedlegg 1) og journalfører både 

tillatelser til felling og nye skjøtselsavtaler i egne samlesaker i kommunens saksbehandlingssystem. 

Skjøtselsavtalen for friområdet ved Nordre Rånås dam 

Frogn kommune eier eiendommen gnr/bnr 71/433. Den inngår i reguleringsplan for Sogsti skog fra 

1988, der området er regulert til «friområde». I den da gjeldende plan- og bygningslov var friområder 

definert til å være park, turvei og lekeplass. Området ligger i dag under Kommuneplanens 

arealformål «grønnstruktur – friområde», som angir områder som kan opparbeides. Arealformålet 

«grønnstruktur - naturområde» angir områder som skal ligge uten inngrep og tiltak på eller i 

grunnen, eller i vegetasjon. 

I forbindelse med en amfibiekartlegging i Frogn i 1993, ble det registrert liten og stor salamander. 

Dammen ble beskrevet som sterkt utbyggingstruet, men ble allikevel gjenfylt. Nordre Rånås dam er 

én av tre dammer med kun 150-200 meters mellomrom, som alle tre har stor og liten salamander. 

Dammen ble gjenoppgravet sommeren 2005. Storsalamanderen er oppført på Bernkonvensjonens 

liste over arter som trenger en særlig beskyttelse. Den er oppført på rødlisten i Norge. Kommunen 

har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på denne arten og dens leveområder (vedlegg 2). I den 

forbindelse gikk kommunen sammen med omkringliggende borettslag og sameier om en avtale om 

skjøtsel av hele friområdet.  Dette skyldes at kommune ikke har ressurser til selv å skjøtte alle 

friområder i kommunal eie, og skjøtselsavtaler med frivillige er dermed svært viktig for at kommunen 

skal klare å ivareta vårt ansvar som eier av en amfibiedam. I tillegg mener rådmannen at slike avtaler 

promoterer kommunens mål innen prosessen «ansvar for eget liv» der brukere selv har ansvar og 

eierskap for sitt nærliggende område.   

I 2011 fikk kommunen tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (vedlegg 3) til å utarbeide en 

skjøtselsplan for Nordre Rånåsdam (vedlegg 4). 
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I 2013 ble det inngått skjøtselsavtale (vedlegg 5) med nesten alle omkringliggende borettslag og 

sameier (heretter kalt drifterne). Avtalen baserer seg på ovennevnte skjøtselsplan for å ivareta 

amfibiedammen.   

Borettslaget sør for friområdet, Tussefaret Boligsameie, var med på møter og kom med innspill til 

utarbeiding av avtalen (vedlegg 6-11), men styret i boligsameiet avgjorde at de ikke ønsket å delta i 

skjøtselsavtalen.  

Ifølge både eksisterende drifterne og boligene fra Tussefaret Boligsameie som ligger nærmest 

friområdet (heretter kalt klagerne), har det vært et anstrengt naboforhold i perioden etter inngåelse 

av skjøtselsavtalen. 

Bakgrunnen for klagen 

Møte av 09.03.15 

Klagerne var i møte med kommunen 09.03.15, der de uttrykker sin uenighet i skjøtselen og drifternes 

ønsker om felling av flere trær. Klagerne hevder at kommunen da var enig i at klagerne var usaklig 

forskjellsbehandlet, at området var rasert av drifterne og at det ikke skulle felles flere trær. I e-post-

kommunikasjon mellom klagerne og kommunen (vedlegg 12), i etterkant av møtet av 09.03.15, har 

klagerne verken bekrefter eller avkrefter kommunen at de er enige i at skjøtselen er feil og at 

kommunen angrer på å ha inngått avtalen. I korrespondansen nevner Kommunen at vi i 

utgangspunktet er negativt innstilt til søknaden om felling fra drifterne, men at det er planlagt en 

befaring med dem.  

Sommeren 2015 

Da MIK overtok ansvaret for forvaltning av skjøtselen på kommunens friområder, fikk vi en purring på 

en henvendelse fra drifterne, der de ba om begrunnelse for avslaget de hadde fått fra tidligere 

ansvarlig enhet. Etter å ha undersøkt saken så ble følgende saksgang oppdaget: 

1. Drifterne sendte søknad til kommunen om felling av trær, datert 27.04.15 (vedlegg 13). 

2. Kommunen svarer med et avslag 01.06.15 (vedlegg 14).  

3. Drifterne sender først en e-post den 01.06.15, der de ber om begrunnelse for avslaget 

(vedlegg 15)  

4. En mer formell klage er sendt den 02.06.15 (vedlegg 16).  

September 2015 

Kommunen (med ny saksbehandler) tar kontakt med drifterne og forsøker å finne begrunnelse for 

avslaget, uten å finne det. Kommunen avgjør å vurdere søknaden på nytt med ny befaring med 

kommunens gartner sammen med drifterne. Ved befaring ble det felles enighet om hvilke trær som 

kunne felles og hvilken som ikke kunne felles.  

Januar 2016 

Tillatelse til felling blir gitt 08.01.16 (vedlegg 17). Det vurderes dithen at skjøtselsavtalen er kjent for 

alle naboer som ikke er med i avtalen, og tillatelsen viser til punkt 2 d) «Dersom trær står nærmere 

enn 5 meter kan de normalt fjernes, men felling må avklares med kommunen i hvert enkelt tilfelle.», 

derfor varsles ikke naboer. Kommunen har allikevel beklaget dette i ettertid for klagerne. 

Kommunen avgjør at fellingen er i henhold til kommuneplan, reguleringsplan, skjøtselsplan for 

amfibiedammen, naturmangfoldloven, og i henhold til signert skjøtselsavtale mellom drifterne og 

kommunen.  
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Mars 2016 

Drifterne feller trærne rett før påsken 2016 og klagerne ringer til kommunen der saksbehandler trues 

med at den som har signert avtalen skal «tas». Deretter gir kommunen drifterne midlertidig stopp i 

skjøtselen. I en henvendelse datert 22.03.16 (vedlegg 18) ber klagerne om stans i skjøtselen og 

innsyn i hva kommunen har gjort etter møtet den 09.03.15. Det foreligger ikke referat fra dette 

møtet og MIK tar kontakt med tidligere ansvarlig enhet for klargjøring av tidligere saksgang. Tidligere 

ansvarlig enhet viser til e-post-korrespondansen (vedlegg 12) og bekrefter at de ga uttrykk for å ha 

vært negative til felling, men at de ikke har bekreftet at området var rasert eller at noen er blitt 

usaklig forskjellsbehandlet. Det framkommer heller ikke noen begrunnelse for avslaget til felling av 

trær, gitt til drifterne. 

April 2016 

Kommunen svarer til klagere og driftere, den 11.04.16, at det planlegges fornying av avtalen, men at 

skjøtselen kan fortsette som før (vedlegg 19). Det opplyses om at det ikke vil bli gitt tillatelse til felling 

av flere trær, før en eventuell ny avtale er på plass. 

Den 12.04.16 (vedlegg 20) etterlyser klagerne svar på sin henvendelse den 22.03.16 og et brev datert 

08.01.14 (vedlegg 21). 

Mai 2016 

Kommunen innvilger innsynsbegjæringen 09.05.16 (vedlegg 22) og svarer ut innsigelsene 13.05.16 

(vedlegg 23).  

Det er sendt en klage på kommunens avgjørelse datert 29.05.16 (vedlegg 24). 

Juni 2016 

Klagerne sender e-post datert 23.06.16 (vedlegg 25) der de opplyser at de har informasjon og 

dokumentasjon som kommunen ikke har.  I en telefonsamtale den 29.06.16, mellom kommunen og 

klagerne avtales et møte etter sommeren.  

Juli 2016 

Klagerne bekrefter i en e-post datert 08.07.16 (vedlegg 26) møtedato 23. august, men uttrykker 

skuffelse over at det ikke blir møte før sommeren. De påpeker at de fremdeles mangler innsyn i 

dokumenter. 

August 2016 

Kommunen svarer den 08.08.16 og vedlegger etterspurte dokumenter (vedlegg 27). 

September 2016 

Den 28.09.16 sender klagerne en henvendelse til Rådmannen, enhetsleder for MIK og saksbehandler 

i MIK (vedlegg 28). Kommunen svarer klagerne den 30.09.16 (vedlegg 29). 

Oktober 2016 

Det gjennomføres befaring den 14.10.16, etter ønske fra klagerne. Kommunen inviterer med 

drifterne for at disse skal svare ut anførslene til klagene angående skjøtsel. Befaringsnotat sendes 

deltakerne den 19.10.16 (vedlegg 30). Kommunen svarer på klagen innsendt 29.05.16 (vedlegg 31) 

November 2016 

Den 11.11.16 ber klagere om innsyn i sakspapirene og kommunen innvilger innsyn 19.11.16 (vedlegg 

32 og 33). 

Desember 2016 

Klage på kommunens behandling i saken datert 23.12.16 er mottatt (vedlegg 34). 
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Januar 2017 

Kommunen besvarer klagen datert 23.12.16 og 18.01.17 (vedlegg 35). 

Mai 2017 

Klagerne sender kopi til kommunen av en henvendelse til Fylkesmannen, datert 04.05.17 (vedlegg 

36). 

Kommunens tilrettelegging 

Etter flere henvendelser avgjør kommunen at en ekstern og uavhengig konsulent skulle engasjeres 

for å utarbeide en ny skjøtselsavtale som inkluderer området rundt Rånås dammen, men også 

resterende grøntområde. Her inviterer kommunen klagerne til å være og komme med innspill. I 

tillegg inviterer kommunen klagerne til å være deltaker i den nye skjøtselsavtalen. Klagerne gir 

uttrykk for at de er interessert i å være med på selve utarbeidelsen av ny skjøtselsplan, men at selve 

skjøtselen må gjennomføres av kommunen. Kommunen informerer om at kommunen er positiv til at 

skjøtsel av slike område gjennomføres av brukere. Kommunen er positiv til at brukere kan engasjere 

seg i sitt nærmiljø. I tillegg informerer kommunen om at vi ikke har ressurser til å overta skjøtsel av 

slike områder.  

En konsulent med kunnskap innen landskapsarkitektur utarbeidet en ny skjøtselsplan som ble sendt 

til både klagerne og drifterne for innspill. Kommunen mottok innspillene og gjorde en vurdering av 

innspillene. De som ble ansett som fornuftige, realistiske og gjennomførbare ble deretter innarbeidet 

i den nye skjøtselsplan.  

Ny skjøtselsavtale ble utarbeidet og sendt til både klagerne og drifterne. Det er viktig å presisere at 

den nye skjøtselsavtalen er mer «streng» enn forrige, noe som drifterne har også uttrykt.  

Kommunen mener at innbyggeres engasjement i skjøtsel av friområder bør anses som positivt og at 

vi skal tilrettelegge for det, da det kan bidra til at innbyggere får økt eierskap til sitt nærmiljø. 

 

Med vennlig hilsen 

Harald K. Hermansen 

Rådmannen 
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Handlingsplan for 

stor salamander Triturus cristatus  

Ekstrakt: 
Denne handlingsplan presenterer mål og 
tiltak for forvaltning av stor salamander 
Triturus cristatus.

Hovedmålet med planen er å sikre leve-
dyktige bestander av stor salamander der 
den finnes i dag.
Foreslåtte tiltak omfatter videre kartleg-
ging, overvåkning, behov for så sikre 
levesteder mot ødeleggelse, behov for 
restaurering av lokaliteter, samt informa-
sjon og oppsyn. Handlingsplanen evalu-
eres i 2012.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil få 
en koordinerende rolle i gjennomføringen 
av denne handlingsplanen.

 

Abstract: 
This action plan present goals, actions and 
other measures for the management of the 
Great Crested Newt Triturus cristatus.

The main goal for the action plan is to 
secure viable populations of crested 
newt within the present distribution 
range in Norway. Measures proposed in 
this action include information, further 
mapping, monitoring, assessing the need 
to secure existing breeding localities 
and to undertake habitat improvement 
if necessary. The action plan will be 
evaluated in 2102.

The County Governor in Oslo and 
Akershus will have a coordinating role in 
implementing this action plan.  
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Verden opplever i dag et stadig raskere tap av biologisk 
mangfold. Det er en utbredt oppfatning at det globale 
tapet av biologisk mangfold i dag er så omfattende at det 
etter hvert vil undergrave muligheten for en bærekraftig 
utvikling. I Norge regner man med at over 100 plante- 
og dyrearter er forsvunnet de siste 150 årene. 

Under partsmøtet for Konvensjonen om biologisk 
mangfold i Haag i 2002, og på verdenstoppmøtet i 
Johannesburg samme år, ble det vedtatt et mål om å 
redusere tapet av biologisk mangfold betydelig innen år 
2010. Dette målet ble forsterket på ministerkonferansen 
i Kiev i 2003, til å stanse tapet av biologisk mangfold 
i Europa innen 2010. Den norske regjering har sluttet 
seg til dette målet. I St. meld. Nr. 21 (2004-2005) 
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, er 
dette en av Regjeringens hovedprioriteringer. 

I meldingen heter det at (sitat): ”Regjeringen vil iverksette 
tiltak med sikte på å stanse tapet av biologisk mangfold 
innen 2010”.

En rekke tiltak av mer generell karakter skal gjennom-
føres, bl a å styrke kartlegging og overvåkning av bio-
logisk mangfold og å gjennomgå og videreutvikle lovverk 
og virkemidler av betydning for å bevare det biologiske 
mangfold. For enkelte arter som i dag er truet av utryd-
delse her i landet, vil likevel ikke slike generelle tiltak 
alene være tilstrekkelige. For slike arter vil det være 
nødvendig å gjennomføre særskilte forvaltnings- og 
bevaringstiltak for å sikre deres overlevelse på lang sikt. 
Å utarbeide og gjennomføre artsvise handlingsplaner 
(bevaringsplaner) er et slikt ekstraordinært tiltak. På 
denne bakgrunn har regjeringen bestemt at det skal lages 
slike handlingsplaner for et utvalg trua arter i Norge. 
Direktoratet for naturforvaltning har fått ansvaret for å 
utarbeide handlingsplanene.

Denne handlingsplanen for stor salamander Triturus 
cristatus bygger på et forslag til handlingsplan; 
utarbeidet av førsteamanuensis Dag Dolmen ved 
NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim, med bidrag fra 
Kjell Sandaas, Leif  Åge Strand  og Jan M Birkeland. 
Direktoratet for naturforvaltning har ferdigstilt planen i 
samarbeid med Dag Dolmen. 

Yngve Svarte

Direktør Artsforvaltningsavdelingen

�

Forord
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I Norge finnes stor salamander utbredt i tre atskilte 

områder: På Østlandet fra svenskegrensa i Østfold rundt 

Oslofjorden til Skienstraktene og opp i midtre Telemark, 

og så langt nord som til Land, Lillehammer og Ytre 

Rendal. På Vestlandet er den funnet en rekke steder mel-

lom Boknafjorden/ Haugesund og Bergen. I Midt-Norge 

finnes den på Nordmøre og mot nordøst både på sørsida 

og nordsida av Trondheimsfjorden.

På Østlandet og i Rogaland/Sunnhordland (som over det 

meste av Europa ellers) lever stor salamander hovedsakelig 

i mindre dammer og tjern i jordbruks- og kulturlandskap, 

mens den i øvre Telemark, det meste av Vestlandet og i 

Midt-Norge så å si utelukkende holder til i tjern og dam-

mer i skogs- og myrområder. Den dårlige status til stor 

salamander skyldes i første rekke at arten tåler predasjon 

fra fisk svært dårlig. De store endringene som jordbruks- 

og kulturlandskapet har gjennomgått etter krigen har også 

ført til en kraftig tilbakegang for stor salamander.

I skog- og myrområder er faremomentene først og fremst 

drenering i forbindelse med skogkultivering, og eventuelt 

fiskeutsetting. For alle områder er det et alvorlig problem 

er at når salamanderlokalitetene blir fåtallige og mulighe-

tene for spredning mellom dem forsvinner, stopper også 

all genutveksling mellom de (etter hvert isolerte) lokale 

bestandene. Dette gjør  seg særlig gjeldene i utbyggings- og 

pressområder. Færre dammer fører til at avstanden mellom 

egnete yngledammer øker. For det andre opprettes barri-

erer, ofte i form av sterkt trafikkerte veger eller av landarea-

ler som ikke kan krysses av salamander. Slike barrierer kan 

også avskjære yngledammen fra vinterkvarteret. I tillegg 

blir mange overkjørt. 

Det overordna målet er å sikre overlevelse av stor salaman-

der på lang sikt i Norge. Alle naturlige populasjoner av 

stor salamander skal opprettholdes eller styrkes i alle de 

områder der den finnes i dag.  For at ikke utbredelsesom-

rådet skal innskrenkes ytterligere, bør det  legges vekt på 

forekomster i utkanten av dagens utbredelsesområde.

Hovedtyngden av arbeidet med å bevare og ta hensyn til 

leveområder og bestander av stor salamander vil fremdeles 

måtte foregå gjennom den ordinære saksbehandling i fyl-

ker og kommuner. Denne handlingsplanen, og særlig kap. 

5.3 - 5.6 tar opp ulike problemstillinger og gir råd i dette 

arbeidet.

I tillegg skal handlingsplanen, gjennom tilførte statlige 

midler, finansiere ytterligere tiltak for å nå målsetningen 

ovenfor. De tiltakene som foreslås i denne handlingsplanen 

omfatter supplerende kartlegging for å få bedre kunnskap 

om forekomst og utbredelse av stor salamander, overvåk-

ning, informasjon, tiltak for å sikre levesteder mot inngrep 

og ødeleggelse, og restaurering av levesteder der det er 

behov for det.

�

1	 Sammendrag
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The great crested newt Triturus cristatus occurs in three 

separate parts of Norway. In southeast Norway, it is found 

from the Swedish border in the county of Østfold, around 

Oslofjord to the Skien district and central Telemark, and as 

far north as Land, Lillehammer and Ytre Rendal. In west 

Norway, it occurs in a number of places from Boknafjord 

to Haugesund and Bergen. In central Norway, it is found 

in Nordmøre and further northeast on both the south and 

north sides of Trondheimsfjord.

In southeast Norway and in Rogaland and Sunnhordland 

in west Norway (as in most of the rest of Europe), the 

great crested newt mainly lives in small ponds and lakes in 

agricultural areas and other kinds of cultural landscape, 

whereas in inner Telemark, most of west Norway and 

in central Norway, it is almost entirely confined to small 

lakes and ponds in forested and boggy areas. The main 

reason for its poor status is that the great crested newt has 

very poor tolerance for predation from fish. The major 

changes in the agricultural and cultural landscapes since 

the Second World War have also led to a strong decline in 

its population.

In forested and boggy areas, the great crested newt has 

been particularly hard hit by drainage projects linked 

with forestry, and by the release of fish. In all the areas, 

a serious problem arises when few great crested newt 

localities remain and opportunities for dispersion between 

them disappear, thus preventing genetic exchange between 

the, by degrees isolated, local populations. This is especially 

acute in areas undergoing major development. Fewer ponds 

result in increasing distance between suitable breeding 

ponds. Barriers, moreover, arise, often in the form of roads 

with heavy traffic or of land that cannot be crossed by 

newts. Such barriers may also develop between breeding 

ponds and overwintering sites. Many newts are also run 

over by vehicles. 

The principal aim is to secure the long-term survival of the 

great crested newt in Norway. All its natural populations 

must be maintained or improved wherever the species is 

found today. To ensure that its present range is not further 

reduced, emphasis must be placed on occurrences in 

marginal parts.

Most of the effort to preserve habitats and safeguard great 

crested newt populations must still take place through 

ordinary procedures at county and municipal levels. This 

action plan, particularly sections 5.3 - 5.6, takes up various 

problems and gives advice in this respect.

Through government funding, the action plan 

must also finance further measures to achieve the 

aforementioned objective. The measures proposed here 

include supplementary mapping to learn more about 

the occurrence and distribution of great crested newts, 

monitoring, providing information, taking steps to 

safeguard habitats from disturbance and destruction, and 

restoring habitats where necessary.

�

Summary
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Som gruppe er amfibiene (frosker, padder og salamandere) 

svært utsatt verden over i dag.  Stor salamander Triturus 

cristatus er i dag oppført som VU – vulnerable = sårbar 

på Norsk Rødliste 2006. I sitt utbredelsesområde har stor 

salamander noe varierende rødlistestatus, men generelt for 

hele utbredelsesområdet er det en entydig tendens med sterk 

tilbakegang. 

I Norge gikk antall lokaliteter for stor salamander sterkt til-

bake i andre halvdel av 1900-tallet. De siste 5-10 åra er det 

blitt oppdaget flere nye lokaliteter for arten her i landet, men 

tendensen er fortsatt at leveområdene til stor salamander stadig 

reduseres i antall. Særlig gjelder det for forekomstene i tett-

bygd strøk og i kulturlandskap.

Mange enkeltlokaliteter for stor salamander er godt sikret 

innenfor et avgrenset område i Hardanger (Geitaknottane 

naturreservat). Men det store flertall av lokaliteter her i landet 

er fortsatt uten noen form for sikring mot inngrep.

Internasjonale konvensjoner 

Stor salamander er oppført på Bernkonvensjonens liste II. 

Bernkonvensjonen, som er administrert av Europarådet , har 

som siktemål å ivareta europeiske planter og dyr og deres 

naturlige leveområder. Arten er også tatt opp i EUs habitat-

direktiv og i Bernkonvensjonens Emerald Network.

Det foreligger en handlingsplan for stor salamander i Europa, 

utarbeidet for Europarådet (Edgar & Bird 2005). Det påpekes 

der bl a at det også  i Norge er behov for å styrke forvaltningen 

av stor salamander, og det understrekes at å sikre lokaliteter 

mot ulike former for ødeleggelse er et  grunnleggende tiltak 

for å bevare stor salamander. 

2.	Innledning

Amfibienes	status

I	Norge	har	vi	seks	arter	amfibier.	Det	er	padde	Bufo bufo,	tre	

arter	frosk	(buttsnutefrosk	Rana temporaria,	spissnutefrosk	

Rana arvalis	og	damfrosk	Rana lessonae)	og	to	arter	sala-
mander	(stor salamander	Triturus cristatus	og	liten salaman-

der	T. vulgaris).	
	

Frosker,	padder	og	salamandere	er	også	de	dominerende	amfi-
biegruppene	på	verdensbasis,	med	over	5000	arter	av	frosker	
og	padder	og	over	500	arter	salamander.	I	Norsk Rødliste 

2006	er	damfrosk	oppført	som	CR	-	kritisk truet,	stor	salaman-
der	som	VU	-	sårbar,	mens	liten	salamander	og	spissnutefrosk	

begge	er	oppført	som	NT	-	nær truet.

For	kriterier	for	klassifisering	og	bestandsfakta,	se	under	
rødlistedatabasen	på	artsdatabankens	hjemmesider		
www.artsdatabanken.no	

Som	dyregruppe	er	amfibiene	spesielt	utsatt	verden	over.	
En	studie*	over	tilstanden	hos	verdens		5	743	kjente	arter	av	

amfibier,	konkluderer	med	at	122	arter	har	dødd	ut	siden	1980,	
34	av	disse	de	siste	årene.	For	427	arter	regnes	situasjonen	

som	kritisk	truet,	mens	1	856	arter	er	alvorlig	truet	av	utryd-
delse.	Amfibiene	er	svært		følsomme	for	miljøforandringer,	og	

forekomsten	av	amfibier	betraktes	som	meget	god	indikator	på	

miljøstatus.	Les	mer	på
•	www.zoologi.no/herpetil/he_arter.htm		

•	www.globalamphibians.org/

*	 Stuart,	S.N,	Chanson,	J.S.,	Cox,	N.A.,	Young,	B.E.,	
Rodrigues,	A.S.L.,	Fischman,	D.L.	and	Waller,	R.W.	2004:	
Status	and	Trends	of	Amphibian	Declines	and	Extinctions	

Worldwide.	Science 306: 1783-1786. (3. Dec. 2004)
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Det	overordna	målet	er	å	sikre	overlevelse	av	stor	
salamander	på	lang	sikt	i	Norge.		

Alle naturlige populasjoner av stor salamander skal opprett-

holdes eller styrkes i alle de områder der den finnes i dag.  

For at ikke utbredelsesområdet skal innskrenkes ytterligere, 

bør det  legges vekt på forekomster i utkanten av dagens 

utbredelsesområde.

Hovedtyngden av arbeidet med å bevare og ta hensyn til leve-

områder og bestander av stor salamander vil fremdeles måtte 

foregå gjennom den ordinære saksbehandling i fylker og kom-

muner. Denne handlingsplanen, og særlig kap. 5.3 - 5.6 tar opp 

ulike problemstillinger og gir råd i dette arbeidet.

I tillegg skal handlingsplanen, gjennom tilførte statlige mid-

ler, finansiere ytterligere tiltak for å nå målsetningen ovenfor. 

Følgende tiltak foreslås gjennomført i løpet av planperioden 

2007-2011: 

3.1. Videre kartlegging 

Selv om forekomsten av stor salamander er relativt godt kjent 

her i landet, er det fremdeles en del mangler i denne kunn-

skapen. Flere områder og lokaliteter som kan tenkes å ha stor 

salamander, er ikke tilstrekkelig undersøkt. I tillegg har mange 

lokaliteter som er registrert tidligere usikker status i dag. I 

2007 startet et arbeid med å avdekke hvor det er mangelfull 

kjennskap til forekomster av salamander. Fra og med 2008 

foretas det så inventeringer i prioriterte områder. 

3.2. Overvåkning og oppsyn

Det foreligger et forslag til overvåkningsprogram for amfibier 

i Norge (Hårsaker & al. 2000), men det er så langt ikke 

iverksatt. Dersom det pga ressursmessige årsaker ikke er mulig 

å gå videre med dette overvåkningsprogrammet, må det settes 

i gang et mindre ambisiøst program for å overvåke utvalgte 

bestander av stor salamander, herunder overvåkning av effekt-

en av de tiltak som blir gjort gjennom denne handlingsplanen.

Den dokumenterte tilbakegangen i antall lokaliteter med stor 

salamander innenfor hele utbredelsesområdet, viser at det også 

bør iverksettes et målrettet tilsyn for å unngå ytterligere tap 

av arten, gjennom planmessig naturoppsyn og registrering av 

inngrep som truer leveområdene. Dette gjelder i særlig grad i 

tettbygds strøk og i kulturlandskapet, hvor trusselbildet er mest 

konkret og sammensatt. Registreringer knyttet til overvåk-

ning og målrettet oppsyn med lokaliteter med stor salamander 

kan integreres i oppgaveporteføljen til Statens naturoppsyn 

(SNO). Tilsvarende felt- og dokumentasjonsarbeid koordineres 

og kvalitetssikres av lokalt SNO innenfor flere fagområder. 

Oppdrag fra forvaltningen avtales i forbindelse med den årlige 

bestillingsdialogen mellom sentral forvaltningsmyndighet, 

som i dette tilfelle er FM i Oslo og Akershus og SNO sentralt. 

Arbeidet rapporteres etter fastlagte maler og frister. Det vil 

være behov for særlig tilpasning og standardisering av så vel 

registrerings- /overvåkings-metodikk som rapporteringsmodell.

Registrerings- og overvåkingsoppgavene konkretiseres ved at 

den prioriterte oversikten over salamanderlokaliteter og leve-

områder som utarbeides av fylkesmennene, årlig legges til 

grunn for SNOs feltoppsynsaktivitet med faste besøk i lokalitet-

ene innenfor bestemte tidsintervall. Overvåkningsprogrammet 

bør i første omgang ta utgangspunkt i kjente lokaliteter og 

trusselfaktorer, men samtidig være åpen for endringer, tilpas-

ninger og suppleringer på bakgrunn nye vurderinger fra forvalt-

ningen knyttet til ny kunnskap eller endret status.

I tillegg til mer systematisk overvåking og et mer intensivt 

tilsyn med lokalitetene bør det vektlegges produksjon av infor-

masjonsmateriell, og det bør utarbeides informasjonsplaner 

som involverer lokalsamfunn, grunneiere og kommunene.

SNO vil også, på bestilling fra forvaltningen, kunne bistå i for-

bindelse med planlegging og gjennomføring av informasjons- 

og tilretteleggingstiltak eller biotopforbedrende tiltak knyttet 

til enkelte lokaliteter.

3.3. Sikring av viktige områder og 
lokaliteter

Ut i fra dagens trusselbilde vil de viktigste tiltak være å sikre 

�

�.	Handlingsplanens	mål		
	 	 			og	oversikt	over	prioriterte	tiltak
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at viktige områder og enkeltlokaliteter for stor salamander 

ikke blir ødelagt. Også den europeiske handlingsplanen under-

streker betydningen av å sikre lokaliteter mot ødeleggelse som 

grunnleggende i arbeidet for å bevare stor salamander.

I denne planen er det i kap. 5.4 omtalt salamanderområder og 

-lokaliteter som betraktes som særlig viktig å bevare ut fra et 

nasjonalt perspektiv. Dersom disse områdene kan sikres mot 

ødeleggelse vil det være en betydelig forbedring av statusen til 

stor salamander i Norge. 

Viktige områder og enkeltlokaliteter ligger i forskjellige 

naturtyper, de er utsatt for ulike trusler, og har ulik planstatus. 

Hvordan og med hvilke virkemidler lokaliteter for stor sala-

mander best kan sikres, vil derfor kunne variere fra lokalitet 

til lokalitet. Det er ønskelig at et visst antall av lokaliteter og 

områder blir sikret juridisk.

Gjennom denne planen vil: 

1.  Fylkesmannen i de aktuelle fylker lage en oversikt over 

viktige lokaliteter for stor salamander og vurdere behovet 

for sikring, og eventuelt på hvilken måte og med hvilke 

virkemidler lokalitetene best kan sikres mot  ulike former 

for ødeleggelse. Det foretas en prioritering.

2.  Med bakgrunn i forslagene fra fylkesmennene lages det en 

framdriftsplan for a sikre prioriterte områder og lokaliteter 

for stor salamander.

3.4. Gjennomføre biotopforbedrende tiltak 

Noen av de salamanderlokalitetene som er omtalt og prioritert 

i denne planen er eksempler på lokaliteter der det pr. i dag er 

et stort behov for restaureringstiltak. For disse (og eventuelle 

andre tilsvarende)  lokaliteter bør det foretas restaureringstiltak 

eller biotopforbedrende tiltak. Planstatus må være avklart når 

slikt arbeid igangsettes.

1. Fylkesmannen framskaffer en oversikt over de lokaliteter 

der det er behov for restaurering eller andre biotop-

forbedrende tiltak. Det må foreligge et kostnadsoverslag.

2. Det avsettes et årlig beløp til restaureringsarbeid i plan-

perioden.

3.5. Informasjonstiltak

En viktig del av handlingsplanen vil være å nå ut med informa-

sjon om stor salamander. Grunneiere, kommuner og jord- og 

skogbrukssektoren er sentrale målgrupper.

  

1. Kommunene er viktigste aktør når det gjelder forvaltning av 

leveområder for stor salamander. Det utarbeides en veiled-

ningsmateriell/brosjyre som gir retningslinjer og anbefalinger 

i forvaltning av stor salamander. I denne sammenheng bør 

det foretas en gjennomgang av gjeldende regelverk og hjem-

ler som er aktuelle i forbindelse med sikring av lokaliteter 

i kommunale planer. Det bør i foretas en gjennomgang av 

bestemmelsene i Plan og bygningsloven vedrørende sikker-

het i og omkring dammer (Brønnlovens bestemmelser).

2. Det er i denne planen skissert retningslinjer mht restau-

rering av eksisterende salamanderdammer, og for eventuell 

etablering av nye dammer. Med bakgrunn i slike retnings-

linjer utarbeides det veiledningsmateriell vedrørende skjøt-

sel og nyanlegging av dammer.

3. Det er videre gjengitt forsiktighetsregler for jord- og 

skogbrukssektoren. Med bakgrunn i disse utarbeides det 

informasjonsmateriell i samarbeid med, og for bruk av 

grunneiere, jord- og skogbrukssektoren.

 

3.6. Kostnader

Nedenfor er kostnadene i planperioden satt opp i tabellform.  

�

Tab 1. Finansieringsbehov (i tusen kroner) og organisering av arbeidet med oppfølging av handlingsplan for stor salamander 2008-2012.

Tiltak 2008 2009 2010 2011 2012 Ansvar Utførende

Prosjektmedarbeider  
½ stilling 250 250 250 250 250 FM Oslo og 

Akershus
FM Oslo og 

Akershus

Kartlegging  
og overvåkning * 200 200 200 200 FM Oslo og 

Akershus

Restaurering* 200 200 200 200 Berørte fyl-
kesmenn

Evaluering  
av handlingsplanen 50 DN

* vil avhenge av behov, og kan være aktuelt å justere underveis 
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4.1. Kort om biologi/økologi 

Stor salamander overvintrer på frostfrie plasser, som oftest 

på land, gjerne nede i jorda, i museganger, under stubber, tre-

røtter og torvdekke o.l. I slutten av april eller i mai, avhengig 

av landsdel og høyde over havet, kommer de fram fra over-

vintringsstedet. På natten eller under regn begir de seg så på 

vandring til gytedammen, som kan ligge opptil noen hundre 

meter unna. Stor salamander kan også av og til overvintre i 

selve dammen.

Stor salamander er hovedsakelig nattaktiv, men enkelte indi-

vider på jakt eller i lek kan påtreffes gjennom det meste av 

døgnet. Hannene er til en viss grad territorielle. Egglegginga 

kan finne sted gjennom hele mai/juni, og eggene legges ett og 

ett på vannplanter, som brettes rundt dem til beskyttelse. 

Klekkeperioden er 2-3 uker, avhengig av temperatur. De første 

dagene henger larvene på vegetasjonen eller på bunnen, men 

etter hvert går de over til å leve i de frie vannmasser. De er 

dagaktive, og jakter på småkreps og andre planktoniske orga-

nismer. Under denne tida er larvene selv et lett bytte for fisk. 

Mot slutten av larvetida går larvene ned på bunnen, helst på de 

varme gruntområdene inne ved land der også metamorfosen 

senere finner sted utpå sensommeren eller på høstparten. Både 

de voksne, juvenile og larver er rovdyr som spiser det de kan 

komme over, f.eks. av fjærmygglarver, øyenstikkerlarver, små-

muslinger, krepsdyr, froskerumpetroll o.a.. På land tar de bl.a. 

insekter, edderkopper og meitemark.

De fleste voksne dyra forlater vannet i juli eller august. De 

nymetamorfoserte salamanderne forlater gytedammen og går 

opp på land en måneds tid senere. De tilbringer så i regelen 

ett til tre år på land før de er kjønnsmodne og vender tilbake 

til gytedammen. Men enkelte yngre dyr, 1-3-årige individer av 

stor salamander kan også oppholde seg i vannet gjennom hele 

sommeren. Stor salamander kan nå en betydelig alder, under-

søkelser har vist flere eksemplarer med alder omkring 15 år 

eller mer (Dolmen 1983a). 

En vet ikke så mye om hvor stor salamander oppholder seg på 

land, eller hvor den har vinterkvarter. De fleste vil antakelig 

befinne seg innenfor en avstand til dammen på et par hundre 

meter. Ved en lokalitet i Mellom-Europa fant Jehle (2000) at 

95 % av dyra befant seg mindre enn 50 m fra dammen (og 50 

% av dem mindre enn 15 m fra dammen). Maksimum avstand 

ble målt til 95 m. Trolig varierer slike avstander betydelig, 

avhengig av naturtypen og naturforhold på stedet. I noen til-

felle er voksen stor salamander funnet opp til en kilometer fra 

nærmeste gytedam og det er notert mellom 230 og 1290 m for 

migrasjoner i åpent landskap (Dolmen 1983b,  Sandaas 2004b, 

Kupfer (1998). Også juvenile dyr kan trekke langt, under-

søkelser har vist avstander på opp til 860 m, med et gjennom-

snitt på 254 m (Kupfer & Kneitz 2000). 

Hvilke krav stor salamander har til sitt leveområde har vært 

gjenstand for en del forskning. Dammen eller tjernet må være 

fisketomt, eller i alle fall uten laksefisk. Helst skal lokaliteten 

overstige 10 x 10 m og dybde ½ m; øvre grense er vanskelig å 

sette, men større vatn enn ca. 100 x 100 m har som regel fisk, 

og det er da fisken som begrenser forekomsten av stor sala-

mander. Stor salamander foretrekker åpne og soleksponerte 

lokaliteter, som ikke ligger for langt fra skog og tørr mark, og 

vannkvaliteten bør helst være god med lett surt eller nøytralt 

vann og noe kalk. Litt vegetasjon i vannet er også nødvendig, 

men den bør ikke være ikke spesielt tett. De umiddelbare 

omgivelsene kan være skog, myr, berg eller jordbruks/kultur-

landskap, helst i et variert landskap.

4.2. Systematikk, global utbredelse og 
bestandsstatus

Utbredelsen til stor salamander ligger stort sett innafor 

Europas grenser, men med tillegg av tilstøtende områder i 

Lilleasia m.m. (se Obst 1993, Gasc et al. 1997). Tradisjonelt 

har arten vært oppdelt i fire underarter: Triturus cristatus 

cristatus (Northern crested newt), T. c. carnifex (Italian 

crested newt), T. c. dobrogicus (Danube crested newt) og 

T. c. karelinii (Southern crested newt). I senere tid, kanskje 

for praktisk bruk i vernesammenheng, er det imidlertid blitt 

vanlig å betrakte stor salamander som en såkalt superspecies, 

bestående av fire gode arter. T. (cristatus) cristatus, er i nord 

utbredt fra sentrale deler av Skandinavia til Uralfjella og i sør 

fra Storbritannia og midtre Frankrike til sørøstre Romania 

og videre til Ural. T. (cristatus) carnifex er utbredt i Italia 

med nærliggende områder i nord og på vestsida av Balkan. 

T. (cristatus) dobrogicus sin utbredelse følger Tisa/Donau-

 bassenget (Østerrike til Romania) og T. (cristatus) karelinii 

finnes rundt Svartehavet, fra sørøstlige Balkan gjennom nord-

�.	Status	for	stor	salamander
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lige Tyrkia og Iran og i Kaukasus-området til Kaspiahavet og 

til Krim.

Stor salamander (alle fire underarter) har varierende rødliste-

status gjennom sitt utbredelsesområde. Nordlige stor salaman-

der Triturus (cristatus) cristatus omtales som sårbar/truet i 

Norge, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxemburg, Sveits og 

Tsjekkoslovakia, mens den er noe usikker i Sverige, Finland, 

Storbritannia, Frankrike og Polen (Corbett 1989). Men også 

for alle de sistnevnte land poengteres det at stor salamander 

har dårlig/relativt dårlig status med betydelig tilbakegang og 

at tiltak også der må bli satt i verk for å sikre arten og dens 

leveområde. Andrén et al. (1991) understreker i sin rapport 

til Europarådet/Council of Europe ovenstående opplysninger 

og legger til at stor salamander også er truet i Østerrike, og 

at utarbeidelse av en bevaringsstrategi for arten er spesielt 

påkrevd i Norge, Finland, Belgia, Nederland, Luxemburg, 

Østerrike og Sveits. Situasjonen for T. c. cristatus i Øst-

Europa er muligens noe bedre enn i Vest-Europa – i alle fall 

har andre (under)arter dårligere status, mens de to sørøstlige 

(under)artene av stor salamander (T. c. dobrogicus og T. c. 

karelinii) er truet (Andrén et al. 1994). En nylig publisert 

europeisk handlingsplan for superspecies Triturus cristatus 

er skrevet for Europarådet gir detaljert informasjon om dette 

(Edgar & Bird 2005). 

4.3. Salamanderartenes forekomst i Norge

Resultatene fra kartleggingsarbeidet av salamanderbestandene 

i Norge er publisert i flere artikler; de viktigste er Dolmen 

(1972, 1976, 1978b 1981, 1982, 1983b). Av senere utbredelses-

oversikter kan nevnes Dolmen (1992b, 1993a, 1996a), før 

Dolmen & Strand (1997) samlet all daværende kunnskap om 

amfibienes utbredelse her i landet. Dagens kjente utbredelse 

framgår av de følgende avsnitt, som er sakset fra Dolmen 

(1992b) med små forandringer og suppleringer.

Kjennetegn	og	utbredelse
Ettersom stor og liten salamander ofte forveksles, er det 

nedenfor en kort beskrivelse av begge artene.

Stor salamander soler seg i vannoverflaten.  Foto: Morten Ekker
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Fig. 1: 
Utbredelsen av stor salamander i 
Norge. (Fra Dolmen & Strand 1997).
Punktene viser forekomst i et 10x10 
km rutenett, og er altså ikke enkelt-
forekomster.
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Liten salamander  Triturus vulgaris  

Hos liten salamander er de voksne dyra 7-10+ cm lange, 

brune, olivenbrune, grå eller svarte og med mer eller mindre 

tydelig mørk strek gjennom øyet. Den rød-oransje buken har 

mørke flekker (hannen) eller prikker (hunnen). Hannen, som 

også kjennes på det svarte kloakkpartiet, har i lekedrakt sam-

menhengende bølget rygg- og halekam. Den glatte huden er 

hos individer som oppholder seg på land er gjerne tørr.

Arten har i Norge to tilsynelatende atskilte utbredelses-

områder : Fra svenskegrensa i Østfold rundt Oslofjorden og 

langs sørlandskysten til Stavangertrakten; på Østlandet finnes 

den i dalene opp til Fron (og Lesja?) og Ytre Rendal, samt 

Tynset; den går også opp i midtre Telemark og er der bl.a. fun-

net i en høyde på over 700 (900) moh. Et gammelt usikkert 

funn skriver seg fra Bergenstrakten (senere også innført). Liten 

salamander er videre utbredt i Midt-Norge fra Nord-Møre 

og nordover på østsida av Trondheimsfjorden, samt derfra 

sparsomt til Vefsn. Den lille bestanden i Vefsn er, etter hva vi 

kjenner til, verdens nordligste sikre bestand, men det forelig-

ger ubekreftede meldinger om salamander enda lengre nord.

Liten salamander lever i/ved mange slags vannansamlinger, 

som dammer og tjern i både myr og skogsområder, samt i 

kulturlandskapet. Den er ikke så sterkt knyttet til vann og 

fuktig mark som stor salamander. Leken foregår i mai-juni, 

og de fleste dyra kryper så på land. Arten er tussmørkeaktiv, 

men kan under vannfasen iakttas også om dagen, og ofte i det 

dyra ”henger” under vannflata for å sole seg eller jakter i øvre 

vannlag. Larvene, som er kryptisk fargete (gulbrune til mørke-

brune) og botnlevende, metamorfoserer i juli-september.

Stor salamander  Triturus cristatus  

De voksne dyra er 11-15+ cm lange, svarte eller mørkebrune 

med svarte flekker (og hvite prikker), og med  (oftest) safran-

gul, svartflekket buk. Hannen, som også kjennes på det svarte 

kloakkpartiet, har i lekedrakt sagtakket rygg/halekam som er 

avbrutt ved halerota. Den kornete huden har giftkjertler; den er 

fuktig også hos individer som oppholder seg på land. 

Arten finnes i Norge utbredt i tre atskilte områder: Fra svenske-

grensa i Østfold rundt Oslofjorden til Skienstraktene og opp 

i midtre Telemark, hvor den er funnet opp i over 600 m o.h.; 

på Østlandet går den så langt nord som til Land, Lillehammer 

og Ytre Rendal. Den er også funnet en rekke steder mellom 

Boknafjorden/Haugesund og Bergen og dessuten i Midt-

Norge, fra Nord-Møre og nordover både på sør  og nordsida 

av Trondheimsfjorden. Bestanden av stor salamander i Bjugn 

på Fosenhalvøya er svært liten og er muligens den nordligste 

eksisterende bestand i verden.

Stor salamander er utbredt både i tilknytning til næringsrike 

gårdsdammer o.l. og til myrtjern og -dammer i skogstrakter. 

Arten er, også utenfor forplantningssesongen, relativt sterkt 

bundet til vann og til fuktig mark. 

Antall	lokaliteter	for	stor	salamander	i	Norge
For eldre kartlegging og funn av salamander vises til vedlegg 1.

En database over norske herptilfunn inkluderer omkring 300 

funnsteder for stor salamander (Dolmen & Strand 1997). 

Imidlertid er hele 180 av disse registreringer fra før 1990. 

Det har etter den tid foregått inventeringer i varierende skala i 

flere fylker og kommuner, fra Nord-Trøndelag og sørover, ikke 

minst i Oslo-området. 

Databasen er ajourført pr. 1992, men inkluderer også mange 

nyere funn. Inkludert tilleggsdata som er nevnt ovenfor og med 

nyere registreringer i tillegg, kommer trolig antallet opp mot 

400 lokaliteter totalt. Med hensyn til de gamle lokalitetene er 

det imidlertid kjent at mange av dem er ødelagt for lengst og 

i dag bare har historisk og zoogeografisk verdi. Det eksakte 

antallet ødelagte lokaliteter er ukjent, spesielt på Østlandet. 

Dette indikerer at antallet lokaliteter med verifiserte regis-

treringer av stor salamander fra nyere dato (1990 eller nyere) 

bare er ca. 250. Med kartleggingen er til dels mangelfull, og 

det er med bakgrunn i disse tallene realistisk å rekne med i 

overkant av 300 dammer og tjern der det kan finnes eller er 

funnet stor salamander i Norge i nyere tid. I tillegg til dette 

kommer forekomstene i og ved Geitaknottane naturreservat 

i Hardanger med over 80 enkeltlokaliteter. Resultater fra den 

kommunale kartleggingen av biologisk mangfold indikerer at 

tallet kan være enda en del høyere, det er gjennom dette pro-

grammet registrert ca 450 lokaliteter med stor salamander her 

i landet.

Geitaknottane har trolig (en av) verdens beste naturlige for-

ekomst av stor salamander. Dette forholdet, sammen med en 

del andre gode områder og de ganske mange nyoppdagete 

lokaliteter i Nesodden/Frogn-området i Akershus, antyder at 

Norge antakelig har noen av de viktigste områdene i verden 

for stor salamander.

4.4. Trusselfaktorer 

Den dårlige status til stor salamander skyldes i første rekke 

at arten tåler predasjon fra fisk  svært dårlig (Dolmen 1981, 

Skei et al. in press). Voksen stor salamander har riktig nok 

få fiender i naturen fordi huden utskiller en kraftig gift mot 
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predatorer. Men larvene er ikke giftige, og da små og middels-

store larver er nektoniske (oppholder seg i de frie vannmas-

ser) i sin atferd, vil de bli et lett bytte for predatorfisk, f.eks. 

innen laksefamilien. En del karpefisker som lever mest av 

botndyr, synes å ha mindre negativ effekt på stor salamander. 

På grunn av forekomst av fisk er derfor stor salamander hen-

vist til dammer og andre små vannansamlinger. Og nettopp 

derfor er de ekstra utsatt også for andre trusler, fordi slike små 

vannansamlinger er de som  lettest blir drenert, fylt igjen eller 

forurenset.

På Østlandet og i Rogaland/Sunnhordland (som over det meste 

av Europa ellers) lever stor salamander hovedsakelig i dammer 

og tjern i jordbruks- og kulturlandskap, mens forekomstene 

i øvre Telemark, det meste av Vestlandet og i Midt-Norge så 

å si utelukkende holder til i tjern og dammer i skogs- og myr-

områder. 

I jordbruks-	og	kulturlandskap er det mange trusselfaktorer 

som gjør seg gjeldende. Dette landskapet har i løpet av de 

siste 20-40 årene gjennomgått store endringer. Tidligere var 

landbruket preget av mindre driftsenheter basert på allsidig 

husdyrhold, med hyppige vekslinger mellom skogteiger, åker, 

eng, og beitemark, og bekkedrag og dammer omgitt av fuktig 

og frodig vegetasjon. Nå dominerer et langt mer intensivt jord-

bruk. I viktige salamanderområder på Østlandet er jordbruket 

hovedsakelig basert på kornproduksjon, og landskapet er blitt 

mer åpent og ensartet. Mange dammer er blitt helt omgitt av 

kornåkrer. Videre krever veier, baner, boligfelter og industri 

stadig større deler av kulturlandskapet. Denne utviklingen har 

vært negativ for amfibiene, som i landfasen er avhengig av 

fuktige skjulesteder rik på næringsdyr som insekter og snegler, 

spredningskorridorer i form av bekkefar, myrdrag og grøfter, 

og frostfrie overvintringssteder. Gjengroing av de gjenværende 

dammer, og tilsig og forurensing landbruk eller industri o.a. er 

også et stort problem.

Tidligere var det også vanlig med vanningsdammer/gårdsdam-

mer, der gårdsbrukene hadde en eller flere dammer som drikke-

vannsforsyning både for folk og husdyr, for vanning og som 

”branndam” m.m.. De senere tiåra har imidlertid trenden vært 

motsatt. I dag er vanligvis slike dammer i kulturlandskapet  

ikke lenger i bruk og gror igjen pga. næringstilsiget fra dyrka 

mark og mangel på vedlikehold. Eller de blir drenert/fylt igjen 

og oppdyrket. Brønnlovens bestemmelser (se omtale annet 

sted) har virket i samme retning. 

I skog-	og	myrområder	er faremomentene først og fremst 

drenering i forbindelse med skogkultivering, og eventuelt fiske-

utsetting. I skogsstrøk er myrer blitt grøftet og myrdammer og 

-tjern drenert for å legge forholdene til rette for skogplanting. 

Tidligere har skogbruksmyndighetene gitt økonomisk tilskudd 

til slik virksomhet, men denne praksisen er i dag opphørt. 

Skogsvegbygging og tiltak som grøfting og drenering knyttet 

til slik vegbygging vil fremdeles være en aktuell trusselfaktor. 

Hogst, dersom den skjer med en viss omtanke,  vil antakelig 

være mindre problematisk.

Det er imidlertid et generelt og alvorlig problem i alle 

områdene at når salamanderlokalitetene blir fåtallige og 

mulighetene for spredning mellom dem forsvinner, stopper 

også all genutveksling mellom de (etter hvert isolerte) lokale 

bestandene. Disse vil da lett dø ut som en følge av ”tilfeldig-

heter”, ulykker eller mulig innavlsdepresjon. Samtidig vil slike 

isolerte lokalitetene ikke bli rekolonisert av nye salamandere 

på vandring. På sine vandringer benytter salamanderne helst 

brede spredningskorridorer, gjerne i skogsterreng langs bekker 

og fuktdrag (Herden et al. 1998, Joly et al. 2001). Større sam-

menhengende områder på 500 daa eller mer med flere dammer 

synes gunstig for at stor salamander virkelig skal trives (Joly 

et al. 2001). Jehle & Arntzen (2000) beskriver hvordan stor 

salamander holdt seg til vegetasjonsdekte arealer med trær, 

busker og marksjikt og gjemte seg i museganger o.l.

Isolasjon av dammene gjør seg særlig gjeldene i utbyggings- 

og pressområder. Færre dammer fører til at avstanden mellom 

egnete yngledammer øker. For det andre opprettes barrierer, 

ofte i form av sterkt trafikkerte veger eller av landarealer 

som ikke kan krysses av salamander. Slike barrierer kan også 

avskjære yngledammen fra vinterkvarteret. I tillegg medfører 

vegtrafikk også en betydelig dødelighet pga at amfibier blir 

overkjørt. 

Et vedvarende problem i arealplanleggingen er at områdene 

som reguleres ofte er små og langt mindre enn leveområdet 

for en stor salamander. Bit for bit vil derfor leveområdene 

oppstykkes og gå tapt uten at en får en reell mulighet til å 

se helheten og ta tilstrekkelige hensyn til amfibiene i areal-

planleggingen. 

Brønnloven ble innført i 1957 med bestemmelser som skulle 

verne barn mot drukning, og krevde sikring av dammene 

med et høyt gjerde. Mange grunneiere fant det rimeligere å 

fylle igjen dammene enn å gjerde dem inn. Dammenes nytte 

som vannreservoar var også etter hvert blitt mindre etter som 

kommunale vannledningsnett har blitt utbygd. Brønnloven 

fikk derfor utilsiktet store negative konsekvenser for dam-

mene i kulturlandskapet og deres dyreliv. I dag er brønnlovens 

bestemmelser tatt inn under plan- og bygningsloven.
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Stor salamander på land, Geitaknottane naturreservat.  Foto: Morten Ekker

Også dødelighet pga biltrafikk må nevnes. Eksempelvis ble 

80 % av paddebestanden ved en lokalitet i Danmark overkjørt 

med en trafikktetthet på 1 bil i minuttet (Fog et al.1997).

I Storbritannia og på Kontinentet har det gjennom mange år 

vært bygd amfibietunneler under vegbanen for å forhindre 

frosk, padder og salamandere fra å bli overkjørt. 

4.5. Tilbakegang

Ut fra daværende kjennskap til utbredelsen av stor salamander 

fant Dolmen (1981) for Midt-Norge at av omkring 50 historisk 

kjente lokaliteter så var tre lokaliteter ødelagt for stor sala-

mander pga. drenering eller fiskeutslipp på 1940-tallet, fem til 

åtte lokaliteter var på liknende vis blitt gjort ulevelig for arten 

på 1970-tallet eller noe tidligere, og ytterligere seks lokaliteter 

hadde stått eller sto fortsatt i fare for å bli ødelagt i det artik-

kelen ble skrevet. De siste tallene antyder en reduksjon i antall 

lokaliteter på ca. 1/3 på 10 år. På Vestlandet var det historisk 

kjent 16 lokaliteter. Av disse var fem blitt drenert/gjenfylt, i 

én eller to var det blitt satt ut fisk, én var truet av forsurning 

(muligens utdødd) og to av vegutbygging. Dette gir grovt sett 

samme påviselige tilbakegang på Vestlandet som i Midt-Norge. 

Og trenden på Østlandet syntes å være den samme.

Dolmen (1994) refererte til mer pålitelig statistikk og nevnte 

45 sikre, kjente lokaliteter for stor salamander i Midt-Norge 

gjennom perioden 1915-1980. På grunn av skogsdrift og fis-

keutsettinger var det i 1993 bare 24 lokaliteter tilbake, hvorav 

alvorlige inngrep hadde vært gjort i fem av dem. Bare 19 ube-

rørte lokaliteter var altså tilbake. På Vestlandet var det i perio-

den 1915-1983 kjent 14 sikre lokaliteter, hvorav bestandene 

i seks av dem var utryddet, fire sto i faresonen og bare fire 

lokaliteter var uberørte.

Mye av problemet er at dammene forsvinner. I kultur-

landskapet rundt tettbebyggelsen i Trondheim/ Strinda ble 

antall dammer i perioden 1960-1990 redusert fra ca. 24 til 7, 

dvs. en reduksjon på nesten ¾ over 30 år (Dolmen 1991b).  

På Østlandet manglet fortsatt sikker statistikk for salaman-

dernes tilbakegang, men undersøkelser i kulturlandskapet i 

Østfold antydet at 1/3 av dammene der sto i faresonen for å 

bli gjenfylt. Videre pekte Dolmen et al (1991) på at 30 % av 

dammene i Romerikes kulturlandskap var blitt gjenfylt i løpet 
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Amfibiene	og	lovverket.		Viltloven	og	naturmangfoldloven

Stor	salamander	er,	som	amfibier	forøvrig,	vilt	i	viltlovens	forstand	

og	går	derved	inn	under	fredningsprinsippet	i	lovens	§	3.	Dette	

innebærer	at	det	er	forbudt	å	fange,	jage,	drepe	eller	skade	

fredet	vilt.	Viltets	egg,	reir	og	bo	er	fredet	tilsvarende.	Dette	

innebærer	at	en	dam/lokalitet	med	salamander	ikke	uten	videre	

kan	skades	som	leveområde	for	arten.		Det	innebærer	også	at	
det	ved	eventuelle	overføringer	av	salamander	fra	en	lokalitet	til	
en	annen	vil	kreve	dispensasjon	fra	bestemmelsene	i	viltloven.			
Direktoratet	for	naturforvaltning	kan	gi	slik	dispensasjon.

I	dag	kan	viltlovens	§	7	gi	muligheter	for	vern	av	en	lokalitet	
med	stor	salamander	og	andre	amfibier.	Bestemmelsen	gir	

hjemmelsgrunnlag	for	vern	av	lokaliteten	ved	fastsetting	av	

forbud	mot	anlegg,	bygging	og	annen	virksomhet,	herunder	
ferdsel,	dersom	dette	er	nødvendig	for	å	bevare	amfibienes	

livsmiljø.

Bestemmelsene	i	viltloven	vil	sannsynligvis	bli	avløst	av	tilsva-
rende	bestemmelser	i	den	nye	naturmangfoldloven.	Denne	

loven	vil	videreføre	fredningsprinsippet	og	vern	av	lokaliteter,	
samt	gi	hjemmel	for	vedtak	om	stor	salamander	som	prioritert	
art.	Naturmangfoldloven	ventes	å	styrke	mulighetene	for	bruk	

av	juridiske	virkemidler	for	bevaring	av	arten	stor	salamander	
og	andre	trua	amfibier.

av de siste ti åra, dvs. på 1980-tallet. På tross av grundig infor-

masjon til grunneierne om verdien av gårdsdammer viste nye 

undersøkelser i det samme området ti år senere (Strand 2001) 

at ytterligere nærmere 10 % av dammene var forsvunnet i den 

nye tiårsperioden. Videre har utstrakt bekkelukking ført til 

at småvassdrag og bekker har blitt lagt i rør (Sandaas 2000, 

Sandaas & Halvorsen 2000).

Habitat for stor salamander - Geitaknottane naturreservat. Foto: Morten Ekker
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5.1.  Videre kartleggingsbehov 

Det mangler fortsatt mye på at den norske faunaen av amfibier 

og reptiler (herpetofaunaen) er tilfredsstillende godt kartlagt. 

Det foreligger som omtalt en database fra 1992 (oppdatert 

1997), og en betydelig del ikke-systematisert materiale fra 

seinere år. Også når det gjelder feltundersøkelser og kvalitets-

sikring av data, gjenstår det mye arbeid.

I de siste år har også den kommunale kartlegging av biolo-

gisk mangfold bidratt med nye opplysninger. Det bør derfor i 

første omgang (2007) foretas en gjennomgang av behovet for 

ytterligere kartlegging og eventuelt kvalitetssikring av nyere 

opplysninger. På grunnlag av en slik gjennomgang vil det så 

kunne foretas en prioritering av videre kartleggingsaktivitet.

5.2. Overvåkning

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning er det blitt 

utarbeidet en plan for overvåkning av amfibier i Norge 

(Hårsaker et al. 2000); men på grunn av manglende finansier-

ing er den ikke blitt satt i verk. Bakgrunnen for planen var en 

nasjonal strategi for overvåkning av det biologiske mangfold. 

Målsettingen var å kunne påvise naturlige eller menneske-

skapte endringer i det biologiske mangfoldet over tid og gi 

et grunnlag for å kartlegge årsakene til endringene og å fatte 

forvaltningsmessige tiltak. Overvåkningsplanen viser til nød-

vendigheten av et bedre kjennskap til herptilenes utbredelse 

her i landet og anbefaler derfor en landsomfattende atlas-

undersøkelse parallelt med løpende overvåkning. 

I følge overvåkningsplanen bør en skille mellom a) en eksten-

siv overvåkningsdel med undersøkelser av mange avgrensete 

områder f.eks. hvert tiende år og b) en intensiv overvåknings-

del som omfatter et lite antall lokaliteter innafor de ekstensive 

områdene og som undersøkes hvert andre eller tredje år. I til-

legg foreslår planen c) ca. 10 spesialobjekter (spesielt utvalgte 

eller interessante lokaliteter) for overvåkning hvert andre eller 

tredje år. Undersøkelsesområdene i de ekstensive (50-150 

lok. pr. område) og intensive (≥ 15 lokaliteter pr. område) 

delene av overvåkningsprogrammet foreslås fortrinnsvis lagt 

til tidligere undersøkte områder, med representasjon i Østfold, 

Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, 

Trøndelag, Nordland og Finnmark. Spesialobjektovervåkni

ngen (3-5 lok. pr. område) foreslås lagt til Oslo, Øyeren og 

Kongsrudtjern (Akershus), Rena (Hedmark), Lier (Buskerud), 

Kviteseid (Telemark), Sørlandet/Arendal (Aust-Agder), Rindal 

(Møre & Romsdal) og Fosen (Sør-Trøndelag).

Det vil være nødvendig med noe detaljplanlegging før iverk-

settelse av et slikt overvåkningsopplegg, og det kan være 

aktuelt med noen små justeringer mht valg av områder. Som 

også overvåkningsplanen antyder: Det er bedre med kvalitative 

eller semikvantitative metoder (z-sveip) på gitt årstid enn mer 

kvantitative metoder (aktivitetsfeller, ledegjerder med fallfel-

ler, fangst/merking/gjenfangst o.a.) i et overvåkningsprogram, 

fordi de førstnevnte metodene er raske og billige, og en når 

over mange lokaliteter på kort tid. Z-sveip (jf. Dolmen 1991b) 

er best, fordi metoden også gir opplysninger om relativ tetthet. 

Dessuten er Z-sveip langt mer effektive for å påvise amfibiear-

ter på stedet enn det f.eks. fellefangst er (Strand 2005b). Noen 

lokaliteter bør imidlertid undersøkes både semikvantitativt og 

rent kvantitativt for om mulig å framskaffe et forholdstall mel-

lom raske metoder og grundige og nært presise kvantitative 

metoder.

I overvåkningen av stor salamander i Norge foreslås en totalo-

vervåkningsstrategi der alle kjente lokaliteter blir undersøkt 

hvert 10-20 år og der spesielt utsatte områder/lokaliteter blir 

undersøkt hvert 5 år eller oftere. En totalovervåkning som 

foreslått her, ved hjelp av fortrinnsvis lokalkjent herpetolog og 

z-sveipmetodikk vil bli effektiv og rimelig og kunne gi grunn-

lag for beregning av eventuell tilbakegang.

5.3. Generelt om bevaringstiltak for stor 
salamander 

 

Generelt vil tiltak for å bevare stor salamander bestå i å sikre 

eksisterende salamanderlokaliteter og salamanderområder. 

Dette innebærer at dammer og tjern og nærliggende områder 

må sikres mot drenering og fysisk ødeleggelse, forurensing 

og mot at det kommer inn fisk. Eksempelvis bør forbudet mot 

�	Bakgrunn	for	vurdering		

	 	 	 	 	 		av	aktuelle	tiltak
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utsetting av fisk i fisketomme vannforekomster innskjerpes.  

På tross av det generelle forbudet, skjer fremdeles  fiske-

utsetting både i kultur- og naturlandskapet. 

Av spesielt stor betydning er det dersom en kan ivareta ansam-

linger av flere gode enkeltlokaliteter (dammer og tjern) innen-

for et område. Når det gjelder å sikre gode lokaliteter som lig-

ger samlet i naturområder vil opprettelse av verneområder eller 

en annen form for juridisk vern og være det mest effektive og 

mest sikre tiltak på lang sikt. 

Felles for salamanderlokalitetene i Trøndelag/Møre og på 

Vestlandet (unntatt de i Rogaland og sør i Hordaland) er at de 

så å si uten unntak består av ansamlinger av tjern og dammer i 

høyereliggende myr- og skogsterreng. Det samme gjelder også 

for lokaliteter i Telemark. I slike områder er  bevaring av sala-

manderdammer med omgivelser forbundet med relativt små 

interesse- og arealkonflikter, selv om det for noen vil kunne 

være mindre interessekonflikter i forhold til skogbrukstiltak. 

De nasjonalt viktigste av disse områdene (se kap 5.4) er tid-

ligere foreslått vernet som naturreservater (Dolmen 1992a og 

1993c, Skei et al. 2006 ), med vernebestemmelser utformet 

med det for øyet å sikre enkeltlokaliteter (dammer og tjern) og 

spredningskorridorer mellom disse. Pr i dag er Naturvernloven 

mest aktuell for vern av slike områder.

Særskilt	om	arealer	i	kulturlandskap,	tettbygde	
strøk	og	pressområder.

Salamanderlokalitetene på Østlandet og i Oslofjordregionen 

ligger gjerne i kulturlandskap og/eller i  tettbygde strøk og 

utbyggingsområder. I slike områder vil vanligvis arealkonflik-

tene være store, særlig i områder med stort utbyggingspress. 

Salamanderlokaliteter i slike områder vil trolig best kunne 

bevares  gjennom helhetlig planarbeid. Å utarbeide fylkesvise 

eller regionvise forvaltningsplaner kan være aktuelt for slike 

arealer. Etablering av kompensasjonsdammer og graving av 

nye dammer kan være aktuelt i noen tilfeller, og det er gjort til 

dels gode erfaringer med det.

Helhetlig	planlegging

Det er behov for å etablere gode strategier og rutiner for hånd-

tering av konkrete konflikter i plansaker.

 I innledende faser av en eventuell utbygging som vil komme 

i konflikt med leveområdene til stor salamander, er det avgjø-

rende å raskt foreta en kartlegging av dammer, leveområder, 

overvintringsområder og viktige grøntkorridorer som sala-

manderne bruker. På bakgrunn av denne kartleggingen kan en 

komme langt dersom det er mulig å innpasse bygningsmassen i 

reguleringsområdet etter dette. Eventuelle konflikter kan, uten 

for store omkostninger, avhjelpes ved å etablere amfibietun-

neller, fjerne vandringshindre, lage skjøtselsbestemmelser, 

konstruere overvintringsplasser og eventuelt også anlegge nye 

dammer.

En forutsetning for at en skal lykkes i å bevare stor salamander 

i en byggesone er å  opprettholde de essensielle funksjonsom-

rådene for arten; gytedammene, tilstrekkelige store leveom-

råder på land, og egnede overvintringsplasser. Samtidig er det 

helt avgjørende å opprettholde korridorer mellom funksjons-

områdene som er trygge og fremkommelige for salamanderne.

Med utgangspunkt i Follo-området, spesielt kommunene 

Nesodden og Frogn, samt i Oslo-området, er det  høstet erfa-

ringer med praktiske saker av sistnevnte type, og det er anbe-

falt en landskapsøkologisk eller arealrelatert tilnærming som 

hjelp og rettesnor i plansaker som involverer stor salamander 

og amfibier generelt. Det er viktig at slike saker følges opp en 

tid etter inngrep/regulering er foretatt; slik at dette kan evalu-

eres etter noen år.

En	tilnærming	på	landskapsnivå  bør tilstrebes brukt  i 

langsiktig og overordnet planlegging (fylkesplaner, kommune-

planer og større arealplaner og inngrepssaker) for å sikre leve-

områder for amfibiene. Med landskapsnivå menes infrastruk-

turen av vann (innsjøer, dammer, bekker, grøfter og fuktige 

sig), samt omkringliggende terrestriske arealer. Fuktområdene 

fungerer som spredningskorridorer i landskapet og leder dyra 

fra ett interesseområde til et annet. Reproduksjonsbiotopene 

(dammer og tjern) er å betrakte som punkter i et nettverk av 

vann/fuktveger som forbinder dem og som leder til/fra ter-

restrisk jaktområder og overvintringsplasser, og som ofte kan 

ligge lenger fra dammen i form av f.eks. ”brakkmark”, skog og 

skogkanter. Spredningen mellom oppholdsstedene kan imid-

lertid også foregå direkte over jorder og veger. Dette er grunn-

risset i livslandskapet til stor salamander.

På	lokalitetsnivå kan en tenke seg en arealmodell der selve 

reproduksjonsdammen med nærmiljø dekker amfibienes livs-

krav fram til overvintring, alt innafor en sirkel med dammen 

som sentrum og en radius på 100 m. (Denne avstanden kan 

variere; 100 m er valgt på bakgrunn av en del forskningsre-

sultater her i landet, og som antakelig favner de fleste sala-

mandere de fleste steder.) Praktisk anvendt, som et redskap i 

arealplanleggingen, kan man da slå denne sirkelen på et egnet 

kartgrunnlag og få fram et antatt minimumsareal rundt yngle-

biotopen. 

En slik tankegang med en arealmodell er ment å være et  plan-

leggingsverktøy i regulerings-, bygge- og mindre inngreps-

1�
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saker. Modellen bygger på antagelsen om at amfibiene, når de 

forlater dammen (som unger av året eller som voksne indivi-

der), holder seg nær dammen den første tida og gradvis over 

tid trekker utover i landskapet. Fra sentrum (dammen) og ut 

mot periferien synker intensiteten i bruk raskt som en funksjon 

av arealinnholdet. Avstanden 100 m er tenkt som et gjennom-

snittlig mål på behov for areal til næringssøk den første tida og 

for trekkveger ut av området og til overvintringsplassene.

Imidlertid fanger dette neppe opp pionerdyr som vandrer ut 

og utvider artens leveområde og besørger genetisk utveksling. 

I en del tilfeller vil nok også de mest benyttete overvintrings-

stedene ligge i en avstand til dammen som er mer enn 100 

m. I slike tilfeller er det spesielt viktig å opprettholde mulige 

spredningskorridorer for amfibiene ut av minimumsområdet 

(sirkelen), slik som bekker, grøfter, steingjerder og kratt. Slike 

korridorer bør stråle ut fra sirkelen som fingrene på ei hand. 

Nye lineære strukturer, spesielt veger, som avskjærer slike 

spredningskorridorer utsetter dyrene for betydelig dødelighet 

ved krysning. Vegene blir derfor ofte barrierer for amfibienes 

ferdsel, og et aktuelt tiltak er å anlegge amfibietunneler/kul-

verter under sterkt trafikkerte veger. Det er rimelig å anta at et 

punktinngrep, f eks et hus, er mindre problematisk enn lineære 

inngrep som følger ”ringene i vannet” utover og avskjærer 

trekkveger. Slik blir det også en viktig oppgave å fastlegge de 

delene av terrenget som best møter behovene for trekkveger 

med dagskjul og jaktområder. Grøfter, fuktige drag, bekker og 

soleksponerte områder være ledetråder i slike vurderinger.

Om	betydningen	av	å	bevare	salamanderområder	
med	flere	dammer	og	tjern

I bevaringssammenheng er det av særlig betydning å bevare 

damområder med flere dammer. I slike områder vil det være 

en viss utveksling av dyr mellom dammene, og dermed opp-

rettholdes en livsviktig genutveksling mellom de ulike del-

populasjoner (enkelt-dammer).

 

Innenfor et område med flere salamanderdammer er det som 

regel slik at noen lokaliteter (dammer) produserer et overskudd 

(såkalte ”source”-lokaliteter), mens andre dammer bare kan 

opprettholde bestanden dersom de har innvandring av dyr fra 

overskuddslokaliteter. Viktig i denne sammenheng er at dersom 

de gode dammene ødelegges i et område, opphører også de 

mindre gode.

Det foreligger ikke konkrete forskningsresultater fra Norge 

som angir hvor stor andel av lokalitetene som er avhengige av 

innvandring for at bestanden skal opprettholdes. Undersøkelser 

fra Sverige kan tyde på at mer enn 50% av lokalitetene, i alle 

fall under visse år i visse områder, ikke har noe med reproduk-

sjonen å gjøre (Malmgren 2006), og en må anta at liknende 

forhold også finnes i andre gode salamanderområder. 

Og selv om ikke alle dammer i et damområde har samme 

funksjon, må det presiseres at alle, også dammer der det ikke 

blir funnet amfibier et år, likevel kan være av betydning for 

amfibienes overlevelse på stedet. Strand (2001) har vist at 

dammene innenfor damområder på Romerike i Akershus ikke 

nødvendigvis hadde den samme amfibiefaunaen hvert år, men 

at amfibiene i noen grad vekslet mellom dammene, slik at 

noen arter syntes å foretrekke én dam et år, en annen dam det 

neste. Undersøkelser utført på buttsnutefrosk på Høylandet i 

Nord-Trøndelag (jf. Dolmen et al. 2004) peker i samme ret-

ning. 

Et vesentlig spørsmål i bevaringssammenheng er hvor mange 

dammer som er nødvendige i et damområde for at stor 

salamander skal være sikret på lengre sikt. Selv en populasjon 

på 100-200 individer av stor salamander står i fare for å dø ut 

i et 50-års-perspektiv dersom lokaliteten er isolert fra andre 

lokaliteter (Griffiths & Williams 2000, 2001). Ifølge Griffiths 

(2004) skulle det rent teoretisk trengs minimum 16 subpopu-

lasjoner med minst 100 dyr i hver av dem, om en metapopula-

Ti	forsiktighetsregler	for	skogbruket	(etter	Dolmen	1991a).

A)	 Unngå	drenering	av	myrer	som	har	dammer	og	tjern.	
B)	 Småpytter	langs	tjernet	er	spesielt	viktige	å	bevare	(inkludert	nesten	gjengrodde	pytter	med		torvmose).
C)	Sett	ikke	ut	fisk	i	fisketomme	dammer	og	tjern.
D)	Gamle	og	tørre	trær	bør	få	stå,	og	nedblåste	trær	bør	få	ligge.
E)	 Tilplant	ikke	sørvendte	berglandskap,	og	ødelegg	ikke	soleksponerte	steinurer.
F)	 Tilplant	ikke	nærmere	tjernet	enn	50-100	m,	spesielt	ikke	på	sørsida.
G)	Forsiktig	hogst	er	vanligvis	i	orden	ved	dammer	og	tjern,	men	etterlat	ikke	kvist	og	kvas	i	vannkanten.
H)	Det	er	bedre	med	mange	små	hogstflater	enn	med	få	store.
I)	 Vær	observant	på	faremomenter	i	tilknytning	til	skogsbilveger	og	særlig	da	drenering	ved	bygging	av	slike,	samt	forurensing	fra	

maskiner	mm.
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sjon av stor salamander skulle kunne overleve 100 år eller 

mer. Dersom populasjonen ikke var isolert, skulle imidlertid 

8 subpopulasjoner med 50 dyr hver være tilstrekkelig. Det er 

derfor viktig at stor salamander får tilgang til flere dammer i 

områder der det i dag bare er én eller få lokaliteter. 

5.4. Nasjonalt viktige områder og 
lokaliteter 

Som omtalt ovenfor har stor salamander i hovedsak tilhold 

i to vidt forskjellige typer områder her i landet. Strategiene 

for bevaring vil nødvendigvis bli nokså ulik for områder og 

lokaliteter som ligger i (høyereliggende) myr- og skogsmyrom-

råder, og de som ligger i kulturlandskap, tettbygde områder, 

utbyggingsområder og lignende områder med stort press på 

arealene. I det følgende er viktige områder sortert etter om det 

er større salamanderområder eller enkeltlokaliteter, og etter 

hvilken av de i hovedsak to områdetyper det dreier seg om.

Viktige	salamanderområder	i	Midt-Norge	og	i	indre	
deler	av	Telemark
Kviteseidhøgdene er på 11 km2 består av to delområder 

(Tveitgrend-området i sør og Tjørnhei/Huvestad-området i 

nord) nordvest for  Kviteseid sentrum. Landskapet preges av 

slake åssider med gran- og furuskog, samt flat mark med tjern 

og dammer. Her finnes ca. 10 lokaliteter med stor salamander 

innenfor sentrale deler av området (til sammen 2 km2). Ellers 

finnes liten salamander, buttsnutefrosk og padde. Av reptiler 

er påvist firfisle og hoggorm, men sannsynligvis finnes også 

stålorm, buorm og/eller slettsnok. 

Rindalsåsene, i Rindal kommune, er totalt på 2.2 km2  med-

reknet perifere delområder, men har et sentralområde på 1.6 

km2 der det er påvist  stor salamander ved 14 lokaliteter; de 

fleste har stabil forekomst. Området ligger på et småkupert 

platå øst for Rindal sentrum, med til dels gammel furuskog, 

spesielt i sentrale deler, dessuten myrer og tjern, samt noen få 

større vatn; granskog finnes mest i periferien av området. Stor 

salamander finnes også i noen få andre lokaliteter like utenfor 

området. Av andre amfibier finnes liten salamander og butt-

snutefrosk. Av reptiler er firfisle og hoggorm påvist.

De to områdene som her er nevnt, Kviteseidhøgdene og 

Rindalsåsene er  begge avgrensede områder som har mange 

lokaliteter med begge artene av salamander (og flere andre trua 

arter) innenfor  et relativt begrenset areal. Begge områdene er 

nærmere beskrevet i to rapporter (Dolmen 1992a og 1993c), 

som foreslår at begge områdene sikres gjennom områdevern. 

En sikring av disse to områdene vil bety en betydelig styrking 

forekomsten av stor salamander her i landet.

Jonsvannsmarka. I området mellom Trondheimsfjorden og 

Selbusjøen ble det i 1989 foretatt en grundig undersøkelse 

av samtlige (på kartverket) vannansamlinger. I alt 341 pytter, 

dammer, tjern og vatn innenfor et område på 360 km2  bar-

skog- og myrområder inventert, og det ble påvist 26 lokaliteter 

med stor salamander (også påvist liten salamander). Området 

er grundig beskrevet av Skei et al.(2006). Jonsvannsmarka er 

på vel 60 km2  og av en helt annen størrelse enn de to foregå-

ende områdene. Områdevern i tradisjonell forstand er ikke 

aktuelt. Viktigst er det å sikre at vannansamlingene blir bevart, 

og å sikre at salamanderne har muligheter til å spre seg mel-

lom enkeltlokalitetene.

Området Storheia	–	Liahøgda på grensa mellom Frosta og 

Levanger kommuner i Nord-Trøndelag består også av barskog- 

og myrområder. For dette området er det ikke utarbeidet noen 

Ti	forsiktighetsregler	for	jordbruket	(etter	Dolmen	1991a).

A)	 Unngå	å	fylle	igjen	eller	å	drenere	dammer	og	tjern.	
B)	 Smådammer	og	pytter	er	også	verdifulle	og	bør	tas	vare	på.
C)	Sett	ikke	ut	fisk	eller	ender	o.a.	i	fisketomme	vannforekomster.
D)	La	det	helst	være	en	ukultivert	buffersone	på	minst	5-10	m	(gjerne	et	lite	”villnis”)	mellom	dammen	og	dyrka	mark,	bebyggelse		o.l.
E)	 Tilplant	ikke	sørvendte	berglandskap,	og	ødelegg	ikke	soleksponerte	steinurer	(reptil-landskap).
F)	 Tilplant	ikke	dammen/tjernet	på	sørsida;	la	derimot	busker	og	små	trær	på	nordsida	få	stå	(dersom	det	ikke	fører	til	for	mye	blad-

nedfall	i	vannet).
G)	Bruk	ikke	dammen	eller	dens	omgivelser	som	søppelplass	(men	komposthauger	i	nærheten	er	helt	i	orden).
H)	Grøfter	og	fuktområder	mellom	dammer	og	tjern	(spredningskorridorer)	bør	opprettholdes.
I)	 Vær	observant	på	faremomenter	med	trafikkerte	veger,	gjødsel-	og	silotilsig,	samt	sprøytemidler	m.m.	
J)	 Beite,	dersom	det	ikke	er	altfor	intensivt,	er	vanligvis	uproblematisk.
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grunnlagsrapport. Området har minst 5 lokaliteter med stor 

salamander; dessuten finnes liten salamander, buttsnutefrosk 

og padde. Området er til dels statsalmenning.

Viktige	salamanderområder	i	kulturlandskap	
og	utbyggingsområder	på	Sørvestlandet	og	i	
Oslofjordsområdet.

Det finnes viktige områder for stor salamander øst for 

Oslofjorden i Nesodden/Frogn området, vest for Oslofjorden 

i Tønsberg	–	Åsgårdstrand-området og på sørvestlandet i 

området	ved	Haugesund og i Sveio. 

Nesodden/Frogn	området  står i en særstilling når det 

gjelder stor tetthet av lokaliteter for stor salamander og andre 

amfibier i delvis bebygde strøk. To notater av Sandaas (2004a, 

2005) som beskriver amfibielokalitetene, trekker også fram 

bl.a. områdets kvaliteter, både klimatisk og naturgeografisk. 

Landskapet på Nesodden er et småkupert og  mosaikk-preget 

landskap med mange naturlige vannansamlinger, oppkom-

mer og utgravde demmer, og det har blitt bedre skjermet mot 

intensiv arealutnyttelse og store naturinngrep enn de fleste 

andre steder. Resultatet er blitt et artsrikt kultur- og natur-

område som fortsetter over i nabokommunen Frogn og tildels 

i Vestby.

Også Tønsberg	–	Åsgårdstrand-området har et relativt høyt 

antall oppgravde dammer til vanningsformål, der det er sala-

mandere av begge arter i flere av dem. Dessverre er mange 

dammer også gjenfylt, og det er satt ut fisk i andre. Likevel 

er området et av de beste mht. tetthet av salamanderdammer. 

Landskapet er et utpreget kulturlandskap med store arealer av 

fruktbar leirjord og bebyggelse. Om dammene blir bevart som 

amfibielokaliteter uten fisk og med effektive spredningskor-

ridorer mellom dem, vil stor salamander kunne overleve også 

vest for Oslofjorden.

Det har lenge vært kjent at det at det finnes stor salamander 

ved	Haugesund, (Johnsen 1935), og i de senere åra er flere 

lokaliteter blitt påvist, og de ligger alle i eller nær opp til kul-

turlandskapet. Mange av lokalitetene er truet av drenering og 

utbygging.

En av Hordalands best kjente forekomster av stor salamander 

finnes i	Sveio	sentrum,  tett opp til områder som er bebygd 

Stor salamander, Geitaknottane naturreservat   Foto: Morten Ekker
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med barneskole, idrettsanlegg, rådhus og butikksenter. Det 

dreier seg om et lite restareal med fuktig utmark, som eies 

av Sveio kommune. I tillegg til salamander er flere sjeldne, 

rødlistete arter registrert i disse dammene (Dolmen 1997a). 

Forekomsten er dessverre truet av forsøpling, gjengroing og 

uttørking, og ifølge Leif Åge Strand – som har undersøkt 

lokaliteten i 2006 – må man påregne at forekomsten vil gå 

ut om noen år dersom ikke aktive skjøtselstiltak settes i verk. 

Salamanderområdet her var i utgangspunktet vesentlig større, 

men nærområdene er over tid blitt gradvis nedbygd gjennom 

tiltak som følger av flere reguleringsplaner
 

Viktige	enkeltlokaliteter	og	små-områder

For at utbredelsesområdet til stor salamander i Norge ikke 

skal innskrenkes ytterligere, er det av  betydning å sikre gyte-

dammer og nærområder til sårbare lokaliteter i nordområdene 

og andre lokaliteter i ytterkantene av utbredelsesområdet. 

Enkeltlokaliteter som bør prioriteres i denne sammenheng er 

tjern ved Gjørlienga	i	Lillehammer	(som er de nordligste 

kjente i Gudbrandsdalen), lokaliteter	ved	Åkrestrømmen	i	
Rendal (de nordligste i Østerdalen), samt Vardehaugane	i	
Bergen/Os (de nordligste på det sentrale Vestlandet)

Fornesområdet	i	Stjørdal (som er de østligste lokalitetene i 

det nordlige utbredelsesområdet) og Blanktjørndalen	i	Bjugn 

(som er den nordligst kjente nåværende lokalitet i verden) 

er andre lokaliteter som bør prioriteres. Alle disse sistnevnte 

områdene er myr og skogsområder. Lokaliteten med stor sala-

mander i Blanktjørndalen er tilsynelatende den siste rest av en 

litt større bestand på Fosenhalvøya, og det er her overhengende 

fare for at salamanderne kan dø ut.  

Stor salamander, 
Geitaknottane naturreservat   
Foto: Morten Ekker
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5.5. Nærmere om habitatforbedring, nye 
dammer og eventuelle utsettinger 

Den generelle trenden er at det stadig blir færre dammer i 

kulturlandskapet. Men lokalt er det gjort tiltak for å bedre på 

situasjonen gjennom graving av nye dammer. Dette gjelder 

først og fremst i Hedmark øst for Mjøsa (Vedum 2004), men 

også i noen grad øst og vest for Oslofjorden. I mange av disse 

dammene har det vandret inn amfibier, bl.a. liten salamander. 

Der det finnes stor salamander innafor rimelig migrasjons-

avstand (kanskje 500 m), vil antakelig også denne arten inn-

finne seg etter noen få år, selv om  stor salamander vanligvis 

er mye senere enn liten salamander til å dukke opp i nye dam-

mer. Av denne grunn kan det også være aktuelt å overføre stor 

salamander fra nærliggende lokaliteter, særlig dersom  dersom 

den nyetablerte dammen ligger mer enn 1 km fra andre lokali-

teter med stor salamander.

Utgraving	av	nye	dammer

Lokaliteter for stor salamander bør ikke ligge mer isolert til 

enn at salamanderne der kan ha genetisk utveksling med andre 

bestander. Der det i dag ligger bare én eller få lokaliteter i 

rimelig nærhet til hverandre, vil en økning av tilgjengelige 

dammer i stor grad øke sannsynligheten for at stor salamander 

overlever. Ideelt sett bør antallet gode dammer innafor et 

lite salamanderområde bør helst opp i 10 eller flere. Trolig 

er etablering av nye dammer  nødvendig for å stanse tilba-

kegangen til stor salamander i enkelte områder her i landet. 

Eksisterende dammer bør sikres, andre bør hindres fra å gro 

igjen. Gode råd for anlegging av dam finnes hos Håberget 

(2004), se også Dolmen (1991b). 

Restaurering	og	biotopforbedrende	tiltak

En forbedring av forholdene i eksisterende dammer med stor 

salamander kan skje etter mal fra det som er skrevet denne 

handlingsplanen. Dammer med rimelig rik kantvegetasjon, 

men også store arealer med fri botn og overflate egner seg best 

for stor salamander. Restaurering av dammer som er i ferd med 

å gro igjen, bør skje etter behov, kanskje hvert 20 eller 30 år.

Mange steder er det fiskeutsetting som har utryddet sala-

manderne, særskilt ørretutsettinger. Noen steder er naturlig 

foryngelse i fiskebestanden ikke mulig pga. mangel på gyte-

bekker. Likevel opprettholdes i mange tilfeller ørretbestandene 

kunstig gjennom stadige utsettinger. Dersom slike fiskeutslipp 

stanses, vil disse lokalitetene etter hvert bli fisketomme og 

salamandere vil kunne vandre inn eller kan settes ut igjen. 

Selv om det hender at salamanderne under vår- og høsttrekket 

kan krype over åpen mark som plener og veger, er det alltid en 

fordel å la dammene være forbundet ved brede (20-50 m eller 

mer) friarealer eller ”korridorer” med treklynger og buskas 

omkring bekker og grøfter m.m., som er prefererte trekkveger 

for salamandere på land. 

En	optimal	amfibiedam/dam	for	biologisk	mangfold

Nedenstående råd, noe forkortet fra Dolmen (2004), kan 

følges både ved anlegging og restaurering av dammer i kultur-

landskapet. Gårdsdammer og tjern huser ofte et stort antall 

arter. Spesielt om dammene holdes fisketomme, vil f.eks. 

flere amfibier kunne opptre i betydelig antall. Mange steder 

i Europa, deriblant Danmark og Sør-Sverige, har en startet 

oppgraving av nye dammer, som en kompensasjon for tidligere 

fjerning av dammer, og med spesiell tanke på å ta vare på og 

øke bestandene av truete amfibier. Også her til lands, kanskje 

spesielt i deler av Hedmark og i Østfold, er nye dammer 

anlagt, både for å sikre vannforsyninga i tørkesommere og for 

å øke det biologiske mangfoldet. Dammenes dyreliv, og litt om 

utgraving/restaurering og skjøtsel av dammer, er behandlet hos 

Dolmen (1991b). Et rikt utvalg av dammer, med fotos og art-

stabeller er også presentert hos Dolmen & Aagaard (2003).

En god dam for biologisk mangfold ligger solrikt til, er minst 

ca. 10 x 10 m2 i areal – gjerne opp i 50 x 50 m2 – varierende 

i dybde med store, åpne, solrike (varme) grunnpartier og med 

dypområder på 1½-2 m. De buktende breddene er noen steder 

slakke, andre steder steile; noen bukter er vegetasjonsrike, men 

store deler av dammen også nært opp til bredden har åpent 

vannspeil. Nøkkelord er gunstig ”mikroklima” og stor ”varia-

sjon” (morfologisk mangfold). Løse jordvoller eller hauger 

rundt/ved dammen, gjerne gjort porøse med ”innbakt” takstein, 

sementrør, trerøtter e.a., er utmerkete overvintringsplasser for 

amfibier, likeså komposthauger.

Et svært viktig moment er at det ikke slippes  fisk i dammen, 

uansett art. Fisken er en så effektiv predator at både individ- og 

artsrikdommen ellers i dammen blir sterkt skadelidende. Med 

fisk i dammen får den øvrige faunaen også innskrenket mat-

tilgang, f eks av insekter med larvestadium i vann. Å holde 

tamme ender i slike dammer er heller ingen god idé.

Planter kan gjerne innføres, men vanlig andemat Lemna minor 

bør ikke få mulighet til å etablere seg i slike dammer. Under 

eutrofe betingelser kan den helt ta overhand og gjøre dammen 

ulevelig for mange dyr. Overhengende trær bør heller ikke for-

ekomme, da kraftig bladnedfall i dammen lett forårsaker uhel-

dige miljøbetingelser. Busker eller hekker i nord kan imidlertid 

utgjøre god vindskjerming og skape gunstigere mikroklima.
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Når det gjelder vannkvaliteten er amfibiene ikke spesielt krav-

store. Artene kan således påtreffes i både ganske sure, humøse 

myrtjern, klare skogsvatn og eutrofe, leirete gardsdammer. 

Men selv om alle artene synes å kunne tåle pH-verdier under 

5.0, så vil et nivå over 5.5-6.0 være gunstigere for formering 

og oppvekst.

Av spredningshensyn bør dammer anlegges i ikke for stor 

avstand fra hverandre, f.eks. 50-500 m. Flere dammer innen 

spredningsavstand fra hverandre er langt bedre enn isolerte 

dammer, om en ønsker å bevare en rik damfauna. Dersom 

en dam er i ferd med å gro igjen, er et godt alternativ til 

opprenskning av dammen, å grave en ny dam tett opp til den 

gamle, gjerne med en liten kanal fra denne – og deretter la 

den gamle dammen få gro uforstyrret igjen. Alternativt kan 

det være aktuelt å restaurere den gamle dammen ved å grave 

opp deler av den, f.eks. halvparten eller noe mer. Ved ikke å 

gripe inn i hele dammen, bevarer en kontinuiteten i plante- og 

dyrelivet

Selv om salamanderartene som oftest synes å tilbringe den 

terrestriske fasen og  overvintringa i yngledammens nær-

het, er det også kjent at så kan skje noen hundre meter unna. 

Amfibiene følger gjerne fuktdrag i terrenget, som grøfter og 

små bekkefâr, selv om dyra også kan krysse velfriserte plener 

og asfalterte veger. Trafikkdøden utgjør et stort problem for 

amfibiene. I Storbritannia og på Kontinentet har en derfor 

mange steder anlagt små ledegjerder langs de store autostrada-

ene og amfibietunneler under vegbanen, slik at amfibiene kan 

ferdes trygt til og fra yngledammen. Når en anlegger en amfi-

biedam, bør en også ha i tankene hvor amfibiene vil tilbringe 

landfasen sommer og vinter. Et annet viktig forhold er om veg- 

og trafikkbildet vil komme i konflikt med amfibiene.

 

Ideelt sett bør amfibienes oppvekststeder (på land) ha innslag 

av skog og villnis, men åker og eng med grøfter og åkerhol-

mer eller andre små ”friarealer” kan også fungere bra. I noen 

tilfeller kan salamandere trives også i villastrøk, om hagene/fri-

arealet er stort nok og dyra blir tatt tilbørlig hensyn til. Fig. 2 

viser hvordan disse ”kravene” kan oppfylles i praksis.

Fig 2: Eksempel på en god dam for stor salamander i kulturlandskapet. (Fra Dolmen 2004)

Faktorer som gir en god amfibiedam. 1) Åpent, solrikt landskap. 2) Buffersone til intensivt jordbruk (50-100 m). 3) Nærhet til andre 
dammer (50-500 m). 4) Nærhet til overvintringssteder (100-200 m). 5) Grunne, varme partier med vegetasjon for egglegging.  
6) Dype partier med skjullesteder. 7) Åpent bunnparti for salamanderlek og jakt. 8) Åpent vann for jakt hos larver. 9) Komposthauger, 
museganger, trestokker og steiner og andre tterrestriske "overdagingssteder". 10) Steinrøys og løs jord/rasmark med trerøtter, for 
overvintring. 11) Fuktig grøft som spredningskorridor.
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Utsettinger
Det er forbud mot aktivt å flytte amfibier fra en lokalitet til en 

annen. Dersom det likevel, på grunn av sterke bevaringsmes-

sige hensyn, vil være gunstig å overføre/utsette salamander 

fra nærliggende lokaliteter, kan dispensasjon fra viltlovens 

bestemmelser gis av Direktoratet for Naturforvaltning. Flytting 

av amfibier over større avstander, f.eks. til en helt annen region 

av landet, eller til områder som ikke har, eller ikke er kjent å 

ha hatt stor salamander tidligere, vurderes som uaktuelt.

Der hvor stor salamander ikke vandrer inn av seg selv, eller 

ikke har mulighet til det pga. ugunstige mellomliggende area-

ler, for store avstander eller andre menneskeskapte barrierer, 

kan det være aktuelt å vurdere overføring av stor salamander 

fra en nærliggende lokalitet. Det er bare aktuelt å gjennomføre 

slike tiltak  innafor artens opprinnelig kjente utbredelsesom-

råde. Et typisk eksempel her er området øst for Mjøsa, der stor 

salamander finnes (eller er kjent å ha eksistert), men der den 

i dag forekommer i isolerte bestander, og har problemer med 

å ekspandere ut fra sine refugier. Utsettinger må i så fall bare 

skje fra  nærliggende bestand(er) og under forutsetning av at 

uttaket av individer fra morbestanden ikke vil være en fare 

for artens overlevelse der. En kan imidlertid ikke uten videre 

gå ut fra at salamanderne slår seg til ved den nye dammen. 

Stor salamander som blir transportert mindre enn 500 m fra 

utgangspunktet, har en tendens til å prøve å finne igjen den 

gamle dammen (Oldham & Humphries 2000). Ved vurdering 

av utsetting/overføring bør biologisk/herpetologisk fagkompe-

tanse konsulteres. 

Positive	effekter	for	andre	arter

Undersøkelser	har	vist	(bl.a.	Gustafson	et	al.	upubl.;	ref	i	Malmgren	2006)	at	lokaliteter	med	stor	salamander	i	regelen	har	større	arts-
mangfold	enn	der	arten	ikke	finnes.	Bevarings-	og	restaureringstiltak	av	lokaliteter	med	stor	salamander	vil	følgelig	også	ha	positive	

effekter	på	andre	truete	arter,	enten	det	skjer	innafor	damområder		eller	enkeltlokaliteter.	Ikke	minst	andre	amfibier	vil	profitere	på	

dette,	f	eks	vil	tiltak	for	stor	salamander	langt	på	veg	ivareta	alle	overlevelseskrav	til	liten	salamander.	Men	i	områder	der	det	finnes	

bare	liten	salamander,	er	det	nødvendig	med	spesielle	tiltak	også	for	denne	arten,	ikke	minst	i	nord-	og	utpostområdene.	For	den	

rødlistete	spissnutefrosken	(”nær	truet”)	i	Norge	og	tatt	med	på	Bernkonvensjonens	liste	II)	på	Sørøstlandet	og	rundt	Oslofjorden	vil	
også	bevaring	av	lokaliteter	med	stor	salamander	mange	steder	bety	mye	for	å	bevare	lokale	populasjoner,	likeså	for	den	ikke-truete	

buttsnutefrosken	og	padda.	Den	spesielle	damfaunaen	er	imidlertid	generelt	sårbar	(”damarter”,	se	Dolmen	1991b),	og	ivaretakelse	

av	et	høyt	antall	salamanderdammer	vil	uten	tvil	også	ivareta	et	høyt	antall	truete/rødlistete	invertebratarter	i	Norge.	F	eks	vil	hele	fem	

amfibiearter,	hvorav	tre	rødlistete	vil	nyte	godt	av	en	form	for	vern/sikring	av	lokalitetene	i	Nesodden/Frogn	m.m.

Mange	andre	dam-arter	blant	invertebratene	vil	også	nyte	godt	av	at		lokaliteter	med	stor	salamander	blir	bevart,	deriblant	også	flere	

rødlistete	og	andre	sjeldne	arter	som	ofte	er	funnet	sammen	med	salamander,	slik	som	øyenstikkerne	Libellula depressa,	Sympetrum 

sanguineum	og	Coenagrion armatum	m.fl.	samt	buksvømmeren	(tege)	Paracorisa concinna	i	Oslofjord-området.	I	tillegg	kommer	en	

hel	rekke	vannbiller,	bl.a.	Rhantus grapii,	og	den	store	Dytiscus semisulcatus	på	Sørvestlandet.

De samme trivselsfaktorene som nevnt ovenfor gjelder stort 

sett også for stor salamander i skogs/myrtjern. En typisk 

lokalitet for stor salamander i Midt-Norge og på Vestlandet er 

ellers som følger (jf. Skei et al. in press): Myrtjernet eller myr-

dammen er uten fisk og ligger gjerne på åpen, ofte flytende, 

Sphagnum-myr 200-300 moh. Arealet er 25-2500 m2, dybden 

1-2 m eller mer, men det finnes også grunnpartier, og overflata 

er til en viss grad dekt med vegetasjon. Tjernet/dammen ligger 

mindre enn 100 m fra skogkanten og er soleksponert det meste 

av dagen. Vannet er vanligvis svakt surt, med lav elektrolytt-

konsentrasjon og relativt høyt humusinnhold. Slike lokaliteter 

er også gunstige for småsalamanderen, som dessuten finnes i 

ei rekke andre biotoper.

 

Stor salamander kan altså trives i skogs/myrtjern, men slett 

ikke i alle. Noen steder har det eksistert stor salamander i slike 

tjern tidligere, men salamanderen har blitt utryddet gjennom 

utsetting av fisk. 

5.6. Erfaringer med kompensasjons
dammer i utbyggingssaker

I noen få utbyggingssaker har en forsøksvis prøvd med en 

form for kompensasjonsløsning, i det en ved nedbygging av 

en salamanderdam har fått oppgravd ny dam som erstatning på 

et sted like i nærheten. I regelen finner en del amfibier vegen 

til den nye dammen av seg sjøl, men overføringer av frosk- og 
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paddeegg og salamandere fra den gamle dammen til den nye 

kan også være aktuelt. En betingelse for slike kompensasjons-

løsninger er at den nye dammen anlegges slik at selve dam-

men og områdene rundt vil tilfredsstille kravene til en god 

salamanderbiotop, og at den sikres for fremtiden f eks gjen-

nom kommuneplanen. Videre må ikke den gamle dammen 

nedbygges før artene har fått tid til å etablere seg i den nye.

Det er imidlertid en del betenkeligheter knyttet til det å 

etablere nye dammer når det når det skjer på bekostning av 

de eksisterende dammer. En gammel dam har for det første 

et etablert miljø og med rikere fauna enn ”unge” dammer, 

ikke minst av sjeldne arter (Dolmen 1991b). Ikke få planter 

og invertebrater trenger således lang tid på å spre seg fra én 

dam til en annen. En kan heller ikke med sikkerhet vite om 

amfibiene i det hele tatt vil etablere seg i den nye dammen, og 

spesielt gjelder dette stor salamander, som er nokså kravstor. 

Mange faktorer spiller inn og er til sammen avgjørende for 

salamandernes overlevelse og trivsel, bl.a. dammens utfor-

ming, vannkvalitet, flora og fauna for øvrig, solinnstråling, og 

ikke minst terrestrisk omland og overvintringsplasser. 

Når en dam ødelegges er det også en mulighet for at genetisk 

mangfold kan gå tapt, selv om man flytter dyr over til en 

nyanlagt dam i nærheten. Det vil i praksis være svært van-

skelig å overflytte alle salamanderne til den nye dammen. 

Dessuten vil mange dyr trekke tilbake til det gamle dam-

området etter å ha vært overflyttet, og noen flykter ut av 

den nye dammen av ukjente årsaker. Så lenge bare en del av 

populasjonen blir overflyttet og værende i den nye dammen 

er det en fare for forringelse av det genetiske mangfoldet 

i populasjonen. Dersom det finnes flere gamle salamander-

dammer i området, og innenfor begrenset avstand fra den nye 

dammen, vil nok dette problemet bli redusert. Det er altså 

flere grunner til at det i regelen langt å foretrekke å bevare den 

gamle dammen med sine omgivelser enn å erstatte den med 

en ny.

De siste åra er det noen steder i form av prøveprosjekt for-

søkt benyttet kompensasjons- eller erstatningslokaliteter for 

amfibier. I forbindelse med utbygging av Europaveg E18 på 

Sørlandet nord for Fevik i Grimstad ble vegtraséen, flyttet om 

lag 100 m for å unngå å bygge ned en mindre salamanderdam 

(ei vannfylt grøft med liten salamander). Den opprinnelige 

dammen ble etter utbygginga liggende rett nedafor vegfyllinga. 

Men først ble det gravd ut en mye større kompensasjonsdam i 

et åpent område 10-20 m lengre bort fra vegen. Dette skjedde 

i 1997/1998. Dammen skal fungere tilfredsstillende, og den 

nye situasjonen for salamanderne er antakelig bedre enn den 

var før vegen ble bygd. Blant annet ble 20 voksne salamandere 

sett samtidig i dammen våren 2004, og salamanderlarver i 

flere størrelser ble observert høsten 2005 (Jan Birkeland, pers. 

medd.).

Kompensasjonslokaliteter er også forsøkt på Sørøstlandet. Her 

har Leif Å. Strand stått som faglig rådgiver for prosjektene, i 

det fire kompensasjonsdammer er blitt etablert. De hadde alle 

vann for første gang i 2004 og er så langt blitt fulgt opp. Alle 

dammene her, så nær som én, er for øvrig blitt beplantet samt 

gjødslet langs bredden for raskere å få dem produktive nok for 

salamandere. 

Konklusjonen på disse forsøkene er at det ser ut til at 

kompensasjons- eller erstatningsdammer kan fungere bra 

for amfibier. I noen tilfelle  har de  nye dammene blitt bedre 

salamanderlokaliteter enn de gamle. Men på  grunn av forhold 

omtalt ovenfor, bør nye kompensasjonsdammer i utgangs-

punktet betraktes som nødløsninger og ikke som fullverdig 

erstatning for de gamle, etablerte lokalitetene.  Men det  å 

etablere nye dammer som et supplement til eldre dammer vil 

sannsynligvis bestandig være gunstig.
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�.	Videre	forskningsbehov

Det er ikke forutsatt at handlingsplanen skal bidra til å finansi-

ere forskningsprosjekter, dersom de da ikke er helt nødvendig 

for å gjennomføre planen. 

Det er nedenfor gjengitt en kort presentasjon av aktuelle 

forskningsoppgaver og undersøkelser som kan være av betyd-

ning for forvaltning og overvåkning av stor salamander.

1) Sentral database, faunistikk/zoogeografisk oversikt.  

For til alle tider å ha en best mulig oversikt over utbredelsen 

til stor salamander i Norge bør alle utsettinger og nye funn 

systematiseres og rapporteres til et sentralt register. På denne 

måten vil en også lettere kunne avgjøre hvorvidt eventuelle 

nyregistreringer bare skyldes tidligere mangelfulle undersøkel-

ser (arten har ”alltid” vært der), om den har vandret inn av seg 

selv i nyere tid eller om den er blitt satt ut  En kobling til regis-

teret/databasen vil være et nyttig hjelpemiddel for faunistiske 

oversikter og i biogeografisk forskning. 

2) Tilbakegang og overlevelsesprognoser. Et viktig element 

i handlingsplanen er å gå over samtlige kjente lokaliteter for 

stor salamander i landet for på den måten å klargjøre antall 

nåværende lokaliteter for arten og den reelle tilbakegangen. 

Dette kan være oppstarten på og inngå i en overvåkning der 

hver lokalitet blir besøkt hvert 10-20 (15?) år. Ut fra slike 

nye data og de gamle er det mulig å berekne tilbakegangen. 

Det finnes også dataprogrammer som ut fra disse dataene kan 

berekne sannsynligheten for at salamanderbestandene innafor 

gitte områder vil overleve på lengre sikt.

3) Genetisk konstitusjon, innvandringshistorie. I forvalt-

ningssammenheng vil en gjerne skille mellom populasjoner 

med ulike genetiske konstitusjoner. Noen av dem kan være 

unike og derfor spesielt verneverdige. Stor salamander på 

Østlandet står, eller har inntil nylig stått i forbindelse med den 

sørsvenske bestanden. Antakelig har bestanden på Vestlandet 

også sin opprinnelse derfra. Mye tyder imidlertid på at stor 

salamanderne i Trøndelagsområdet har innvandret fra Sverige 

over Jämtland og Storlien og er blitt isolert her i førhistorisk 

tid. Kanskje kan stor salamander i Midt-Norge genetisk avvike 

en del fra ”hovedtypen” i Norge. Dette ble antydet av Kauri 

(medd. 1982) ut fra habitatvalg til midtnorsk stor salamander 

(utelukkende myrvannslokaliteter). Også zoogeografisk ville 

det således være interessant å få testet Dolmens (1982) immi-

grasjonshypoteser for salamanderne i Norge med enzymelek-

troforese og DNA-analyser. NTNU Vitenskapsmuseet er i ferd 

med å styrke denne sida av taksonomien og biogeografien, og 

nyttig molekylær teknikk for dette formålet er blitt utviklet og 

testet ved Universitetet i Bergen. Det er ønskelig med genetisk 

analyse av 10-15 populasjoner fordelt på ulike deler av landet.

4) Stordalssalamanderne. I 1944 ble det funnet salamandere 

i noen små vatn på svenskegrensa i Stordalen, Meråker. Alle 

(de nokså innskrumpete) dyra i museumsmaterialet har gjeller, 

men innordner seg i to ulike størrelseskategorier og er i ettertid 

blitt tolket å være larver av liten salamander og stor salaman-

der. Det er imidlertid mulighet for at det er snakk om neotene 

dyr av bare én av artene. DNA-analyse vil trolig kunne avsløre 

dette. Lokaliteten har viktig strategisk beliggenhet i zoogeo-

grafisk forstand.

5) Spredning i nordområdene. Verdens nordligst kjente 

nåværende lokalitet for stor salamander ligger i Bjugn på 

Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Det forutsettes at bestanden 

styrkes og sikres ved at et større område rundt eksisterende 

lokalitet blir vernet, at nye dammer graves opp og at noen 

småtjern blir gjort fisketomme og tilrettelegges for stor sala-

mander. Om gunstige dammer blir utgravd i ulike avstander 

fra nåværende lokalitet, kan det være mulig å se hvor raskt og 

hvor langt salamanderen sprer seg i terrenget til de nye dam-

mene og etablere seg der. Dette er viten vi mangler i dag og 

som er av forvaltningsmessig interesse. Spesielt interessant er 

dette med migrasjoner i nordområdene, da stor salamander er 

nattaktiv, og de lyse sommernettene i Midt-Norge kan være 

et avgjørende hinder for (spesielt) langdistanse-spredning. 

Prosjektet bør kunne kombineres med salamanderutsetting til 

noen nye lokaliteter. 

6) Terrestriske oppholdssteder og migrasjoner hos stor 

salamander. Det stadig tilbakevendende problemet i forbind-

else med utbyggingssaker ved salamanderlokaliteter er at en 

ikke vet hvor dyra oppholder seg i terrestrisk fase, hvor langt 

de går fra dammen og hvor de overvintrer. Disse spørsmålene 

er viktige å få avklart når en prøver å sette grenser for hvor 

2�
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nært en dam en utbygging kan finne sted. Foreløpig har en 

(intuitivt, basert på en del observasjoner) foreslått en avstand 

på 100-200 m. Ved hjelp av radio-tracking kan en imidlertid få 

svar på disse spørsmålene. En kan dessuten tenke seg at byg-

gefelt eller dyrkamark forandrer noe på salamandernes atferd. 

Og en bør derfor undersøke de nevnte forholdene både innafor 

utbyggingsområder (et eller flere boligfelt), i kulturlandskapet 

med gardsdrift og åkerbruk og i typiske naturområder med 

skog og myrer. Gode lokaliteter innafor alle tre biotoper finnes 

i Osloområdet. Arbeid med radiosendere og stor salamander er 

utført i Frankrike med godt resultat.

Parallelt med at en følger radiomerkete dyr, bør en også 

”merke” juvenile (1+, 2+, 3+) ved avfotografering av (det 

individuelt forskjellige) bukmønsteret, kanskje også ved hjelp 

av andre metoder. (Disse dyra er antakelig for små til å radio-

merkes.) Om en flytter disse dyra, vender de da tilbake til sin 

heimdam? Eller besøker de andre dammer? Hvilken betyd-

ning har dette med tanke på kompensasjonsdammer? Hva med 

voksne (radiomerkete) dyr, om de blir fanget på trekket ned 

mot heimdammen, men fraktes til en annen dam, trekker de da 

tilbake til heimdammen igjen?

7) Geitaknottane – vandringer og DNA. I Geitaknottane i 

Ytre Hardanger er det gjort en hovedfagsoppgave der en har 

sammenliknet DNA i ulike populasjoner av stor salamander, 

noen nærliggende og andre mer fjerntliggende fra hverandre. 

Ulikhetene kan trolig si en del om vandringsavstander hos 

salamanderne, dvs. gi et mål på graden av utveksling av gener 

mellom bestandene. Hvordan bør DNA-ulikhetene tolkes i lys 

av det en finner ved radio-tracking i det samme området? 

8) Populasjonsstørrelser og habitat. Populasjonsstørrelse 

kan bereknes vha stoppegjerde og pitfall traps rundt dam-

men. Hvilke forholdstall får en når en sammenlikner med 

andre metoder (z-sveip, aktivitetsfeller, visuelle tellinger dag 

og natt)? Er det et konstant forhold mellom antall larver i en 

dam og tilbakevendende voksne på vandring ned mot dammen 

– eller kanskje antall voksne er en tetthetsregulerende faktor 

for bestanden? Er det forskjell på næringsrike og næringsfat-

tige dammer? Hvilken damtype (biotop) er best mht maksimal 

reproduksjon og bestandsstørrelse?
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Historikk,	salamandere	i	Norge

Ettersom liten salamander Triturus vulgaris (L.) og stor sala-

mander T. cristatus (Laurenti) gjerne holder til i de samme 

områdene og i de samme dammene, og da en i enkelte tilfelle 

ikke har klart å skille observasjonene av de to artene fra hveran-

dre, er både liten salamander og stor salamander tatt med i denne 

oversikten.

Den første utførlige oversikt over norske amfibier og reptiler ble 

gitt av Collett (1879). Brinkmann (1916) supplerte senere dette 

med opplysninger om stor salamander på Vestlandet. Det grunn-

leggende herpetologiske verk, også fra Collets hand (1918) ble 

utgitt av Alf Wollebæk etter forfatterens død. Her omtales liten 

salamander og stor salamander over 33 sider, og det hovedmøn-

ster Collett gir for utbredelsen av artene, er senere blitt fulgt av 

andre forfattere som omtaler deres forekomst i Norge (Ekman 

1922, 1956, Ruud 1949, Støp-Bowitz 1950, Gislén & Kauri 1959, 

Lund 1964, Kauri 1970). Noen nye lokaliteter/områder ble imid-

lertid etter hvert oppdaget i periferien av det kjente utbredelses-

området og også noen tilsynelatende helt isolerte forekomster i 

andre deler av landet (Johnsen 1919, 1935, Wollebæk 1932, 1936, 

Soot-Ryen 1948). 

Støp-Bowitz’ (1950) oppsummerte artsutbredelsene som følger: 

”Den lille vannsalamander er vanlig langs kysten fra svenske-

grensen til Stavanger. I Gudbrandsdalen er den kjent opp til 

Ringebu, i Østerdalen til Solør, og den er funnet i Ytre Rendalen 

sammen med den store. Oppover i Seljord og Kviteseid er der 

funnet salamander, men man vet ikke hvilken art det er. Ved 

Bergen skal det være funnet et enkelt eksemplar av den lille art. 

Den lille salamander er videre kjent i Trøndelag fra Selbu og 

Rissa oppover til Steinkjer, Snåsa og Grong. Endelig skal det 

finnes salamander oppover til Sømna og Brønnøysund, men det 

vites ikke hvilken art det dreier seg om.” ”Med vårt nåværende 

kjennskap til den store vannsalamanders utbredelse i Norge later 

den til å finnes i 3 vidt adskilte strøk av landet. Den finnes for-

holdsvis tallrik rundt Oslofjorden, på vestsiden nedover til Skien, 

nordover er den funnet på Helgøen i Mjøsa og visstnok i Løten 

samt i Ytre Rendalen sammen med den lille vannsalamander. Så 

mangler den på Sørlandet, men er funnet ved Haugesund og øst 

for Bergen (Samnanger, Nordheimsund). Endelig er den fun-

net ved Stjørna på Fosenhalvøen i Trøndelag. Som nevnt under 

den lille salamander er det usikkert hvilken av artene som går 

oppover i Telemark og nordover til Sømna og Brønnøysund. 

Den store finnes ofte sammen med den lille art, som da pleier 

å være i flertall.” Willgohs (1950 a, b) rapporterte senere stor 

salamander fra et område rett øst for Bergen. På begynnelsen av 

1970-tallet satte  Dag Dolmen i gang en utbredelsesundersøkelse 

for de to salamanderartene i Norge. Tre områder av landet var 

da av spesiell interesse å få undersøkt: Telemark, Vestlandet og 

Trøndelagsområdet.

Telemark. Collett (1879) nevnte i sin første oversikt over amfibi-

ene en meddelelse til fiskeriinspektør Landmark om forekomst av 

liten salamander på et sted i Seljord, muligens så høyt oppe som 

i bjørkebeltet. I sin andre oversikt skrev Collett (1918) ikke noe 

om dette. Johnsen (1919) opplyste imidlertid at allerede kappelan 

Wille (1786) hadde omtalt ”gramen” Lacerta palustris fra Seljord; 

den holdt til i tjern og ødela fisken. Dessuten hadde Johnsen selv 

i 1909 sett salamandere i nabokommunen Kviteseid, men uten at 

han i skrivende stund (1919) kunne huske hvilken art det dreide 

seg om. Willes (1786) L. palustris skulle imidlertid, dersom 

artsbestemmelsen var riktig, være ensbetydende med Triturus 

cristatus (Laurenti), dvs. stor salamander. Selv om Müller 

& Mertens (1934), Mertens & Müller (1940) og Mertens & 

Wermuth (1960) mente at Linnés (1758, 1761, 1788) tre former 

Lacerta vulgaris, L. aquaticus og L. palustris var synonymer for 

T. vulgaris (L.), dvs. liten salamander, var det i alle fall Linnés 

ettertids alminnelige oppfatning at L. palustris betegner hva vi i 

dag kaller T. cristatus, dvs. stor salamander. Collett (1879) hevdet 

også dette syn (jf. Statius Müller 1774). Telemarksforekomsten 

av salamander ble også nevnt av Støp-Bowitz (1950, se ovenfor), 

uten at nye funn var blitt gjort som kunne fastslå arten.

Vestlandet. Stor salamander var som eneste art funnet spredt 

fra Haugesund til Bergen. Zoologisk Museum, Universitetet i 

Bergen, hadde imidlertid et eksemplar av liten salamander fra 

gammel tid, som ifølge journalen skulle være funnet ved Bergen 

og være innkommet som gave fra konservator Hysing (Johnsen 

1919). Dette ble også nevnt av Collett (1879, 1919). Johnsen 

(1935) og Kauri (pers. medd. 1966) satte imidlertid spørsmåls-

tegn ved riktigheten av opplysningen, og bortsett fra hos Støp-

Bowitz (1950) er ikke dette funnet nevnt av senere forfattere. På 

mange lokaliteter er imidlertid liten salamander vanskeligere å 

finne enn stor salamander, spesielt larvene som er små, kryptisk 

farget og botnlevende. En kunne derfor tenke seg at kanskje også 

liten salamander hadde en bestand på Vestlandet, muligens til og 

med på noen av de samme lokalitetene som stor salamander.

Trøndelagsområdet.	Collett (1879, 1918) hadde angitt seks 

funnsteder for liten salamander nordafjells (Selbu, Trondheims 

omegn, Rissa, Steinkjer, Snåsa og Grong). Senere ble også stor 

salamander funnet, og ytterligere noen få funnsteder for liten 

salamander (Wollebæk 1932, Soot-Ryen 1948, 1952, Dolmen 

1972, Dolmen, Sæther & Aagaard 1975). Colletts angivelse av 

Triton aquaticus eller T. punctatus (= Triturus vulgaris (L.), dvs. 

liten salamander) i Rissa på Fosenhalvøya er senere ikke blitt 

bekreftet ved funn. Det eksisterer ikke noe museumsmateriale av 

salamander derfra. Dette området ligger imidlertid nær opp til 

der stor salamander senere ble funnet, ved Stjørna (Bjugn), og 

mest sannsynlig er observasjonen som Collett viste til egentlig 

av sistnevnte art. En kjenner til at Collett (også) i andre tilfeller 

har trukket feilaktige slutninger på grunnlag av daværende kjente 
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utbredelsesmønster for salamanderartene (jf. Johnsen 1919). 

Den tilsynelatende isolerte forekomsten av stor salamander ved 

Stjørna var for øvrig av stor interesse, da nærmeste rappor-

terte funnsted for arten (i luftlinje) lå mer enn 160 km borte, i 

Undersåker, Sverige (dersom denne opplysningen innebar riktig-

het), og nærmeste norske funn var i Ytre Rendal 230 km unna. 

Dolmen (1972) påviste imidlertid etter hvert flere lokaliteter for 

stor salamander (og for liten salamander) både i Stjørna-området, 

rundt Jonsvatnet ved Trondheim og i Rindal på Nordmøre.

Av like stor interesse var Soot-Ryens (1948) opplysninger om 

salamander på Sømna. Heller ikke her var noe eksemplar blitt tatt 

vare på, og hvilken art observasjonene dreide seg om, var derfor 

høyst usikkert. Soot-Ryen (1952) refererte imidlertid til liten 

salamander fra en lokalitet ved Mosjøen, Vefsn, og en larve derfra 

var konservert i Tromsø Museums samlinger. Notisen om dette 

funnet var blitt forbigått i senere litteratur, og Grong i Namdalen 

var derfor blitt stående som nordgrense for arten i Norge, med 

forbehold om den usikre forekomsten på Sømna (Lund 1964, 

Høst 1967, Kauri 1970). Johnsen (1935), Gislén & Kauri (1959) 

og Kauri 1970) antydet ellers muligheten for at populasjonen av  

liten salamander i Trøndelag hadde sammenheng med bestanden 

i Jämtland, og Kauri (pers. medd. 1966) var derfor interessert i en 

nærmere kartlegging av artens utbredelse i Trøndelag.
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Direktoratet for 
naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) er det sentrale, utøvende og 
rådgivende forvaltningsorganet 
innenfor bevaring av biologisk 
mangfold, friluftsliv og bruk av 
naturressurser. DNs visjon, For liv 
i naturen og natur i livet, er et 
uttrykk for dette. DN er administrativt 
underlagt Miljøverndepartementet.

Myndigheten til å forvalte natur-
ressurser er gitt gjennom ulike lover 
og forskrifter. Ut over lovbestemte 
oppgaver har direktoratet også ansvar 
for å identifisere, forebygge og løse 
miljøproblemer ved samarbeid, 
rådgivning og informasjon overfor 
andre myndigheter og grupper i 
befolkningen.

7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00  Telefaks: 73 58 05 01  www.dirnat.no
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Nordre Rånåsdam  
Skjøtselsplan for en amfibiedam 
Frogn kommune i Akershus 2011 
 
 

 
 
 

 
Kjell Sandaas 
Naturfaglige konsulenttjenester 
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Forord 
 

Oppdraget er utført for Frogn kommune og i nært samarbeid med Arne Bråthen i Frogn 
kommune og representanter fra grunneierne. Kommunen ønsker en rapport med 
beskrivelse av skjøtselsbehov for Nordre Rånåsdam og området rundt dammen.   
 
Målgruppen for planen er de som er ansvarlig for å gjennomføre skjøtselstiltakene. Arbeidet 
er utført av Kjell Sandaas, Naturfaglige konsulenttjenester. 
 

 
 
Nesodden, 21.06.2011 
 
Kjell Sandaas         
Naturfaglige konsulenttjenester      
Øvre Solåsen 9 
1450 Nesoddtangen 
Tlf: 6691 4382 eller mobil: 414 90 491 
E-post: kjell.sandaas@gmail.com       
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Innledning 
 
Frogn kommune ønsker en rapport som beskriver verdier, prinsipper og behov for skjøtsel av 
Nordre Rånåsdam og nærområdet. Rapporten skal danne grunnlag for avtaler mellom Frogn 
kommune og grunneierne i området om gjennomføring av skjøtselen i området. Feltarbeidet 
ble utført 16.06.2011.  

 

Amfibier i Nordre Rånåsdam  
 
Nordre Rånåsdam er undersøkt flere ganger over en lengre tidsperiode og amfibiesamfunnet 
i Nordre Rånåsdam og de andre dammene i området er godt kjent (Sandaas 2007).  
 

Tabell 1. Status for våre hjemmelige amfibier i Norsk rødliste 2010  
(Kålås m.fl. 2010) og funn i Nordre Rånåsdam. 

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødliste status Nordre Rånåsdam 

Stor salamander  Triturus cristatus  VU, sårbar Funnet hele tiden 

Småsalamander  Triturus vulgaris  NT, nær truet Funnet hele tiden 

Spissnutefrosk  Rana arvalis  NT, nær truet ? 

Buttsnutefrosk  Rana temporaria - Funnet hele tiden 

Damfrosk  Rana lessonae CR, kritisk truet Uaktuell 

Padde  Bufo bufo - Funnet i dammen 

 
 

 
Figur 1. Dammene i området og avstander mellom disse. Søndre Rånåsdam, 

 Nordre Rånåsdam (i midten) og Skogrodammen. 
 
Utforming av en dam må ta utgangspunkt i amfibienes livskrav. Salamander, frosk og padde 
er alle rovdyr både som larver og som voksne dyr, i vannet og på land. Amfibiene lever i 

Skogrodammen 

Nordre Rånåsdam 

Søndre Rånåsdam 

143 m 

149 m 
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dammen utover sommeren og jakter på det som finnes av småkryp. Det er derfor viktig at 
dammen har god produksjon av næringsdyr. De voksne dyra forlater dammen lenge før 
larvene som må overleve til utpå ettersommeren eller tidlig på høsten (september). Det er 
like viktig at landarealet rundt dammen også er produktivt. Før de går i vinterdvale når 
frostnettene setter inn, jakter amfibiene på nattetid etter små biller, edderkopper, snegler, 
mark og andre smådyr de greier å fange. 

 
Tabell 2. Dammene i området og amfibiearter funnet i de ulike dammene. 

Norsk navn Skogrodammen Nordre Rånåsdam Søndre Rånåsdam 

Stor salamander  ja Ja Ja 

Småsalamander  ja ja ja 

Spissnutefrosk  ? ? ? 

Buttsnutefrosk  ja ja ja 

Damfrosk  Uaktuell Uaktuell Uaktuell 

Padde  - ja - 

 
 
Dammer bør helst få utvikle seg naturlig uten inngrep. Vannplanter og insekter vil raskt 
kolonisere dammen og danne et naturlig miljø for amfibiene. Behov for eventuelle tiltak kan 
vurderes etter hvert. 
 

Tabell 3. Dammenes areal, dybde, høyde over havet og innbyrdes avstand. 

Dam Areal i m2 * Dybde m Moh Avstander 

Skogromdammen 300 > 2 m 113 143 

Nordre Rånåsdam 500 > 2 m 118 0 

Søndre Rånåsdam 1400 > 2 m 109 149 
* Målt på digitalt kart (Follokartportalen). 

 

Tiltak rundt dammen 
 
Vest og nordvest for dammen ligger en større oppbygd haug som brukes av amfibiene både 
som dagskjul, overvintringsplasser og næringsområder. Ytterligere kompsthauger kan 
opprettes ved behov og bli positive bidrag i amfibienes landområder. Helst bør slike hauger 
bygges opp med grove greiner og stammer i bunn og eventuelt en permeabel duk over som 
hindrer overliggende masse å synke ned i og fylle opp alle hulrom. Det er viktig å påse at 
komposthaugene ikke blir generelle ”søppelplasser”. 
 
Rundt dammen bør alle trær og busker holdes nede. Et åpent belte rundt dammen er 
ønskelig både for å slippe til sol og for at besøkende kan gå rundt dammen og oppleve livet i 
den. Når vegetasjonen er kraftig tynnet, vil sol og varme nå ned til dammen og breddene 
rundt. Stien som i dag går fra porten i gjerdet langs bredden sydover, må ryddes jevnlig og 
gjøres lett tilgjengelig. Slått i en meters bredde gir en vakker og åpen ferdselsåre. Hagene i 
øst som grenser mot stien, kan godt utvides frem til stein slik at området blir mer åpent. 
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Figur 1. Kart over Nordre Rånåsdam og nærområdet med forslag til skjøtselssoner. 

 
I dag ligger 3 dammer som perler på en snor fra nord til syd, med Skogrodammen i nord, den 
nygravde (gjenfylt 1993) Nordre Rånåsdam i midten og Søndre Rånåsdam i syd. Livsmiljøet 
for amfibiene er derfor totalt sett bedre enn om det bare var en dam. Dammene beriker 
kulturlandskapet generelt og vil være til nytte for alt dyreliv i området. Området mellom 

Forslag til skjøtsel av vegetasjonen rundt dammen. Sorte linjer viser 
områder med større trær som bør tynnes. Grønne linjer viser områder 

langs breddene der mest mulig av kratt, busker og trær fjernes og holdes 
nede. Gule punkter viser furuer som bør stå og utvikle seg.  

(Kjell Sandaas 2011). 

N 

Eksisterende sti 
som holdes i hevd. 
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dammene trenger også noe skjøtsel over tid og det er viktig at stien gjennom området 
holdes i hevd. 

 

Skjøtsel 
 
Over tid vil det være behov for en del skjøtsel av vegetasjonen rundt dammen. Stokker og 
greier av busker og trær som ryddes unna kan legges i hauger i utkanten av området.  
 
For å slippe igjennom mest mulig lys og varme til dammen, er det viktig at området i syd 
holdes åpnet. I dag er dette en eng, men den vil gro igjen etter hvert. At skogen kommer 
tilbake er ikke et problem, men dammen må få solinnstråling så tidlig på året som mulig og 
stien må holdes åpen og tilgjengelig. Imidlertid er det fordelaktig å ha noe vegetasjon mot 
nord (slik det er i dag) som en skjerm mot kald vind om våren. En del større furuer og eiker i 
området bør få utvikle seg og berike landskapet. Større løvtrær i vest, i hovedsak bjørk, bør 
fjernes for å slippe inn lys og varme. 
 
Plantevernmidler bør ikke benyttes i nærheten av dammene eller i områder som kan gi tilsig 
til dammene. Fisk må ikke settes ut i dammen og dette gjelder uansett fiskeart. Det samme 
gjelder for edelkreps (signalkreps sprer krepsepest og er forbudt å importere/flytte). Vill 
andefugl, men spesielt tamender, er uønsket av hensyn til amfibiene. ”Andehus” eller 
kunstige øyer som tiltrekker fugl og ender, er svært uheldig for annet liv i dammen. 
Andehuset på øya bør fjernes og vegetasjonen holdes lav. 
 
Arealene på innsiden av gjerdet bør slås en gang om året for å hindre gjengroing og gi 
besøkende anledning til å studere livet i og rundt dammen. Tilsvarende bør et belte med et 
par meters bredde langs utsiden av gjerdet slås mot øst (der blir de slått som del av hager), 
syd der ankomsten og porten ligger, samt mot vest. Stiene mellom og rundt dammen bør 
holdes åpne gjennom hyppigere slått eller klipping for å gjøre friområdet tiltalende for 
lokalbefolkningen – som rekreasjonssted og snarveier. 
 
Bruk profesjonell hjelp til felling og rydding. Gjør arbeidet i etapper – over eks. 2 år første 
gangen – for å kunne vurdere hva som skal stå og hva som deretter kan tas bort. En årlig 
slått av gras, urter og unge skudd vil hjelpe til å holde området åpent. 
 
Med lav, åpen og gjennomsiktig vegetasjon rundt dammen vil kontrollen med hvem som 
oppholder seg der og hva de gjør bli vesentlig bedret. Dette er viktig med tanke spesielt på 
barn sikkerhet, men også for å hindre forsøpling. En islagt dam kan benyttes som skøytebane 
og lekeplass når isen er sikker. 
 
Løv som faller fra trær og busker rundt dammen bygger seg opp i tykke lag over tid. 
Bakterier bryter bladene ned. Denne prosessen bruker ofte opp alt oksygenet i vannet og det 
utvikles vond lukt (hydrogensulfid H2S). Særlig frosk overvintrer ofte i dammen og mange dyr 
vil dø når oksygenet forsvinner. I tillegg fører løvfallet til at dammen blir grunnere og vokser 
igjen. Dammen vil ikke ta skade av mudring (utgraving av bunnsediment) og rensk av 
vegetasjon med jevne mellomrom for å hindre at dammen gror helt igjen. Men arbeidet må 
gjøres på vinterstid når de fleste amfibiene ligger i vinterdvale på land. Generelt bør dammer 
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være dypest i syd enden, gjerne 2 m. Mens det er svært viktig at partier i nord enden er 
grunne. Et vegetasjonsbelte på nordsiden skjermer for kald vind om våren, mens i syd bør 
det åpnes for maksimal solinnstråling tidligst mulig på året. Landområdene rundt dammen 
bør i hovedsak ha et litt ”rufsete” og stelt preg, men tilrettelegging for ferdsel og mer 
intensivt stell av delområder går bra. Kjøreveier og motorisert trafikk bør holdes lengst mulig 
unna dammen – minst 50 m. Teknisk infrastruktur for overvannshåndtering og eventuelle 
kjøreveier må utformes slik at amfibiene unngår å fanges opp av sluk og rister.  
 

Informasjonstiltak  
 
En informasjonstavle ved dammen kan være en fin måte å gjøre nabolaget oppmerksom på 
hva som lever i dammene og slik øke interessen for å ta vare på amfibiene våre. Dammen 
kan også brukes av lokale skoler og barnehager som et opplevelses- og læringssted.  
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Bakgrunn 
Frogn kommune eier gnr. 71/433 som er regulert til friområde. 
Eiendommen er omgitt av boligeiendommer. Dammen og området 
rundt er viktige arealer for amfibier. For alle parter er det viktig å 
holde området i hevd. Frogn kommune ønsker å overlate mest mulig 
av ansvaret for friområdet til beboerne rundt og ønsker å få etablert en 
skjøtselsavtale på samme lest som med beboerne rundt søndre dam. 
 
Oppsummering fra møtet. 
a. Kommunen ønsker samarbeid med beboere om skjøtting og 

håper med det at området framstår med en akseptabel standard og  
blir ivaretatt slik at beboere på alle sider er enige om 
innhold/skjøtting og er tilfreds med hvordan området framstår. 

b. Sandaas har utarbeidet en skjøtselsplan for nordre Raanaasdam 
med fokus på amfibier. Rapporten er sendt ut til sameier m.fl. 
tidligere.  Sandaas ga en generell informasjon om amfibier og 
spesielt om amfibienes liv i og rundt området Skogrodammen, 
nordre og søndre Raanaasdam. Viktig å få ryddet for kratt, 
busker m.m. innenfor gjerdet til dammen, tynning av vegetasjon 
vest for dammen, “andehus” bør fjernes etc.  Skjøtselsplanen til 
Sandaas forutsettes å inngå som en del av en eventuell 
skjøtselsplan mellom beboerne og kommunen. 

c. Fra flere framkom at området er kommunalt, og at kommunen må 
ta ansvar for å holde det vedlike. Kommunen ønsker at beboerne 
rundt eiendommen i størst mulig utstrekning skal styre og 
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forvalte eiendommen. Dette vil medføre dugnadsinnsats, mens 
også kostnader. Kommunen kan bidra i begrenset grad bl.a. 
gjennom eventuelle tilskuddsmidler fra statlig hold. Forholdet 
kan reguleres nærmere i en skjøtselsavtale. 

d. Trær/vegetasjon vil det være utfordrende å få en felles forståelse 
til. For å oppnå enighet vil det være viktig å se langsiktig på 
tynning av større trær og litt større buskvegetasjon. I første 
omgang blir målsettingen og bli enige om noe og eventuelt 
videreføre det hvis området er tjent med det. 

e. Det er stor tilvekst på området. Buskas og småvegetasjon  
innenfor gjerdet til dammen samt langs/i gangtraseen sørover til 
søndre dam kan med fordel ryddes opp i så snart som mulig. 
Dersom sameiene, borettslag og representant for boligene mot 
nord blir enige om det kan dette gjennomføres på dugnad 
umiddelbart. 

f. Kommunen sender ut et utkast til skjøtselsavtale til partene. 
Forslaget kan være tema på nytt møte mellom partsrepresentanter 
og kommunen. Målsetting om å ha en skjøtselsavtale på plass før 
våren 2012. 
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AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: *** *** ***), Sameiet Sogsti skog II                       
(org.nr.: 971 256 621), Sogsti skog borettslag, Tussefaret boligsameie (org.nr.: 

976 895 843) og Ole Gripstad (repr. for tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt 
drifterne) 

 
og 

 
Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 

(org. nr. 963 999 089) 
  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 
 
 
1. Eiendommens betegnelse og omfang. 
 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog. Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde. På eiendommen ligger en inngjerdet 
dam. Fra dammen går det en overvannsledning vestover. Deler av eiendommen er 
tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager og felles uteanlegg. Det er ikke 
gitt noen tillatelse til dette og aktuelle arealer kan kommunen kreve tilbakeført til 
friområdet uten spesiell begrunnelse. 
 
 
2. Omfang av skjøtsel og drift 
 
Eiendommen skal skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som framkommer 
av denne avtalen. Drifterne må være enige seg imellom om omfanget av 
arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak iverksettes. I tvilstilfeller 
og ved uenighet avklares spørsmål i dialog mellom drifterne og kommunen. Drifterne 
er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene. Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen. En kopi av 
rapporten følger vedlagt. Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. holde undervegetasjon nede, fjerne små trær med stammediameter mindre 
enn 10 cm hvis ønskelig og eventuelt etablere gressbakke på deler av arealet. 
Det er spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med grønn 
linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp. 
c. rydde søppel som ligger i området. 
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d. felle eller oppstamme trær. Dersom trær står nærmere hverandre enn 5 meter 
kan drifterne felle de uten nærmere avtale med kommunen. Viktig å ha fokus 
på områdene som er innrammet med svart linje i figur 1 i Sandaas’ rapport. 

e. melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 
trefelling, bygging etc.) på arealet. 

f. la området være tilgjengelig for allmennheten. 
g. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam. Eventuelle skader eller avvik meldes til 

kommunen. 
h. beholde eksisterende komposthauger og eventuelt opprette nye rundt 

dammen slik som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 
3. Andre forhold 

a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 
eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvar for at inntaket til overvanns-/ utløpsledningen fra 
dammen holdes åpen. Drifterne skal imidlertid føre tilsyn med inntaket og 
melde til kommunen dersom det har oppstått skader eller risiko for igjentetting. 

c. Kommunen ivaretar ansvar for gjerde rundt dammen.  
d. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

e. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. 
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

f. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 
 
4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 
 
Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
 
 
6. Annet 
 



7/18 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam - 18/00040-10 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam : Vedlegg 7, Forslag til skjøtselsavtale 06.09.11

3 

 

Denne avtale er utferdiget i tre eksemplarer hvorav partene har hvert sitt 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Tussefaret boligsameie 
 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 
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NESTE MØTE Ikke fastsatt REF FK/AB, 19.04.12 rev. 24.04.12 pkt. 2d og 3a 

 
PUNKT TITTEL, SAK FRIST ANSVAR 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrunn 
Frogn kommune eier gnr. 71/433 som er regulert til friområde. 
Dammen og området rundt er viktige arealer for beboerne i området 
og for amfibier. For alle parter er det viktig å holde området i hevd. 
31.08.11 ble det avholdt møte på stedet og naboer var representert. I 
ettertid har det vært forsøkt å få til en omforent skjøtselsavtale. 
Avtaleforslag er tidligere sendt ut. Møtet har til hensikt å komme fram 
til en omforent løsning. 
 
Innspill på møtet 
a. Sameiet Sogsti skog1 ønsker at det blir et opplegg med at 

området blir ivaretatt slik at det ikke gror igjen. Behov for 
tynning av trær og fjerning av buskas. 

b. Sameiet Sogsti skog 2 har samme interesse/oppfatning som 
sameie 1. Ønsker at det blir enighet om en felles avtale i tråd 
med forslaget som er framlagt tidligere. 

c. Sogsti skog borettslag ønsker at de enkelte 
sameier/borettslag/boliggrupper får hvert sitt område å skjøtte. 
Stiller spørsmål med hvem som har ansvar for dam og amfibier. 

d. Representantene fra styret i Tussefaret Boligsameie har foreslått 
en mulig løsning der avtalepartene fordeler skjøttingen av 
friområdet seg i mellom.  Tussefaret stiller også spørsmål ved 
kommunens ansvar i.f.t. ivaretagelse av dammen og amfibiene. 
Tussefaret ønsker å bevare området som et naturområde.  Det 
som gjenstår av skogen/skogteigen på området langs Tussefaret 
og mot dammen og stien fra den asfalterte gangveien til dammen, 
må bevares mest mulig urørt som skog-/naturområde/ 
”hundremeterskog”.  Tussefaret viser til at dette området fortsatt 
må være et naturlig habitat for et rikt og variert dyreliv.  
Vegetasjonen i området vest for dammen må bevares også med 
tanke på å minske vannavsig mot Tussefaret.  Sameiet skal 
behandle spørsmålet om inngåelse av skjøtselsavtale på årsmøtet 
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PUNKT TITTEL, SAK FRIST ANSVAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

30. april d.å.  
e. Boliggruppe nord for dammen ønsker en felles avtale og at 

området blir ivaretatt slik at det ikke gror igjen og at det blir 
foretatt tynning av eks. trær og buskas. Opprettholdelse av stien 
gjennom området er viktig. 

f. Kommunen ønsker at det kommer i stand en avtale hvor alle 
naboene er representert. Dersom det ikke lar seg gjøre er 
kommunen innstilt på å inngå avtale med de som vil være med på 
en avtale som dekker hele friområdet. Alternativet vil være at det 
ikke blir inngått noen avtale, men at kommunen skjøtter arealet 
selv med fokus på dam og vegetasjon knyttet mot regler i 
naboloven. Uansett avtale eller ikke er det kommunen som eier 
arealet og som til syvende og sist har ansvaret for dammen og 
tilstanden til friområdet for øvrig.  
Ved en avtale forutsettes det det at meste av arbeid utføres på 
dugnad. Kommunen kan ikke love økonomiske bidrag, men det 
kan være aktuelt med bistand til å fjerne kvist og buskas som blir 
felt og lagt i haug ved kjørbar vei. 

 
Konklusjon. 
a. Det synes som om det er stor enighet blant flertallet for behovet 

for tynning av trær og rydding av buskas.  Representantene fra 
Tussefaret har ingen bemerkninger/kommentarer til at det ryddes 
noe på deler av friområdet, spesielt rundt dammen og langs stien 
mellom dammen og den asfalterte gangveien. Når det gjelder 
skogteigen, herunder området vest for dammen, viser imidlertid 
Tussefaret til sine særskilte uttalelser om dette området, jf. pkt. 2 
d ovenfor.  Ingen har imidlertid ønske om å rasere området for 
trær, men ønsker at det skal fremstå som et pent naturområde. 
Kommunen sender ut møtereferat og forslag til avtale. 

b. Eventuell avtaleinngåelse avventes til årsmøtet i Tussefaret 
sameie har tatt stilling til saken. 

c. Dugnad for å rydde sti og løvvegetasjon rundt dam ønskes 
igangsatt så snart som mulig, men avventes til etter at Tussefarets 
beslutning foreligger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komm. 
 
 
Alle 
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AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: *** *** ***), Sameiet Sogsti skog II                       
(org.nr.: 971 256 621), Sogsti skog borettslag, Tussefaret boligsameie (org.nr.: 

976 895 843) og Ole Gripstad (repr. for tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt 
drifterne) 

 
og 

 
Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 

(org. nr. 963 999 089) 
  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 

 

 

 

 

 

 

 
1. Eiendommens betegnelse og omfang 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog.  Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde.  På eiendommen ligger en 
inngjerdet dam.  Fra dammen går det en overvannsledning vestover.  Deler av 
eiendommen er tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager og felles 
uteanlegg.  Det er ikke gitt noen tillatelse til dette og aktuelle arealer kan kommunen 
kreve tilbakeført til friområdet uten spesiell begrunnelse. 
 
2.  Omfang av skjøtsel og drift 
Eiendommen kan enten skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som 
fremkommer av denne avtalen eller ved av drifterne fordeler skjøttingen av friområdet 
seg i mellom.  For områder som skjøttes i fellesskap, må drifterne være enige seg i 
mellom om omfanget av arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak 
iverksettes.  I tvilstilfeller og ved uenighet avklares spørsmål i dialog med drifterne og 
kommunen.  Drifterne er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene.  Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen.  En kopi av 
rapporten følger vedlagt.   
 
Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. Bevare området som et naturområde. Det er spesielt viktig at det som 
gjenstår av skogen, d.v.s. skogteigen på området vest for stien fra den 
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asfalterte gangveien til amfibiedammen, bevares mest mulig urørt som 
skog-/naturområde/”hundremeterskog”.  Dette området skal fortsatt være et 
naturlig habitat for et rikt og variert dyreliv.   
Videre er det spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med 
grønn linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. For øvrig må 
vegetasjonen i området vest for dammen bevares for å minske sumppreg, 
vannavrenning og forhindre skader på eiendommene vest for friområdet. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset 
opp. 

c. rydde søppel som ligger i området. 
d. melde fra til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 

trefelling, bygging etc.) på arealet. 
e. la området være tilgjengelig for allmennheten 
f. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam.  Eventuelle skader eller avvik 

meldes til kommunen.  
g. beholde eksisterende komposter og evt. opprette nye rundt dammen slik 

som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 

3. Andre forhold 
a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 

eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det.  Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvaret for at inntaket til overvanns-/utløpsledningen fra 
dammen holdes åpen.  Drifterne skal imidlertid føre tilsyn med inntaket og 
melde til kommunen dersom det har oppstått skader eller risiko for igjentetting. 

c. Kommunen ivareta ansvar for gjerde rundt dammen. 
d. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

e. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken.  
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

f. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 

4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
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Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
 
 
6. Annet 
 
Denne avtale er utferdiget i tre eksemplarer hvorav partene har hvert sitt 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Tussefaret boligsameie 
 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 
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AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: *** *** ***), Sameiet Sogsti skog II                       
(org.nr.: 971 256 621), Sogsti skog borettslag, Tussefaret boligsameie (org.nr.: 

976 895 843) og Ole Gripstad (repr. for tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt 
drifterne) 

 
og 

 
Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 

(org. nr. 963 999 089) 
  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 
 
 
1. Eiendommens betegnelse og omfang. 
 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog. Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde. På eiendommen ligger en inngjerdet 
dam. Fra dammen går det en overvannsledning vestover. Eiendommen tillates ikke 
tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager og felles uteanlegg. Dersom 
slike aktuelle arealer finnes, kan kommunen kreve tilbakeført til friområdet uten 
spesiell begrunnelse. 
 
 
2. Omfang av skjøtsel og drift 
 
Eiendommen skal skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som framkommer 
av denne avtalen. Drifterne må være enige seg imellom om omfanget av 
arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak iverksettes. I tvilstilfeller 
og ved uenighet avklares spørsmål i dialog mellom drifterne og kommunen. Drifterne 
er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene. Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen. En kopi av 
rapporten følger vedlagt. Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. holde undervegetasjon nede, fjerne små trær med stammediameter mindre 
enn 10 cm hvis ønskelig og eventuelt etablere gressbakke på deler av arealet. 
Det er spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med grønn 
linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp. 
c. rydde søppel som ligger i området. 
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d. felle eller oppstamme trær. Dersom trær står nærmere hverandre enn 5 meter 
kan drifterne felle de uten nærmere avtale med kommunen. Viktig å ha fokus 
på områdene som er innrammet med svart linje i figur 1 i Sandaas’ rapport. 

e. melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 
trefelling, bygging etc.) på arealet. 

f. la området være tilgjengelig for allmennheten. 
g. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam. Eventuelle skader eller avvik meldes til 

kommunen. 
h. beholde eksisterende komposthauger og eventuelt opprette nye rundt 

dammen slik som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 
3. Andre forhold 

a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 
eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvar for gjerde rundt dammen.  
c. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

d. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. 
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

e. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 
 
4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
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Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
 
 
6. Annet 
 
Denne avtale er utferdiget i seks eksemplarer hvorav partene har hvert sitt 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Tussefaret boligsameie 
 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 
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AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: … … …), Sameiet Sogsti skog II (org.nr.: 971 256 
621), Sogsti skog borettslag (org.nr.: 951 865 338), og Ole Gripstad (repr. for 

tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt drifterne) 
 

og 
 

Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 
(org. nr. 963 999 089) 

  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 
 
 
1. Eiendommens betegnelse og omfang. 
 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog. Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde. På eiendommen ligger en inngjerdet 
dam. Eiendommen tillates ikke tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager 
og felles uteanlegg. Dersom slike aktuelle arealer finnes, kan kommunen kreve 
tilbakeført til friområdet uten spesiell begrunnelse. 
 
 
2. Omfang av skjøtsel og drift 
 
Eiendommen skal skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som framkommer 
av denne avtalen. Drifterne må være enige seg imellom om omfanget av 
arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak iverksettes. I tvilstilfeller 
og ved uenighet avklares spørsmål i dialog mellom drifterne og kommunen. Drifterne 
er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene. Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen. En kopi av 
rapporten følger vedlagt. Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. holde undervegetasjon nede, og hvis ønskelig fjerne små trær med 
stammediameter mindre enn 10 cm og eventuelt etablere gressbakke på deler 
av arealet. Det er spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med 
grønn linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. Noe undervegetasjon 
som består av busker av hassel, rogn, einer bevares. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp. 
c. rydde søppel som ligger i området. 
d. felle og oppstamme trær. Dersom trær står nærmere hverandre enn 5 meter 

kan de normalt fjernes, men felling må avklares med kommunen i hvert enkelt 
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tilfelle. Viktig å ha fokus på områdene som er innrammet med svart linje i figur 
1 i Sandaas’ rapport. 

e. melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 
trefelling, bygging etc.) på arealet. 

f. la området være tilgjengelig for allmennheten. 
g. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam. Eventuelle skader eller avvik meldes til 

kommunen. 
h. beholde eksisterende komposthauger og eventuelt opprette nye rundt 

dammen slik som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 
3. Andre forhold 

a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 
eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvar for gjerde rundt dammen.  
c. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

d. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. 
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

e. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 
 
4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 

 
 
Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
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6. Annet 
 
Denne avtale er utferdiget i fem eksemplarer hvorav partene har hvert sitt. 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 
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Fra: Martin Tjugen Lundby 
Sendt: 11. mai 2015 20:50 
Til: Terry Miles 
Emne: SV: Review of friområde development and current implementation 

urgently required. 
 
Dear Terry Miles 
 
I confirm that I have received your email. Both this and the one sent 16th of March. 
I apologize that I did not give you any form of confirmation on your last email. 
 
It is correct as you say, they hav contacted me for my permission to take down more trees in the 
area. But I have not given them any permission to cut down large trees. I also told them that I 
wanted to see the area with them.  
I have however, just for a few minutes ago confirmed the time with them. I do not know who told 
you about a meeting tomorrow. That is not correct. 
 
I will try to bring the gardener with me when I meet them and listen to what they have to say. But I 
am still negative for any more tree cutting in the area which was described in their application. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Martin Tjugen Lundby 
Eiendomsforvalter 
EF 
 
 

 
Besøksadresse:  Hestehagen 5 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. xx xx xx xx | Mob. 934 31 234 | martin.lundby@frogn.kommune.no 

 
  
 
Fra: Terry Miles [mailto:tmiles21@gmail.com]  
Sendt: 11. mai 2015 18:24 
Til: Martin Tjugen Lundby; Bjørn Edholm 
Emne: Review of friområde development and current implementation urgently required. 

 
 
 

Dear Martin Lundby and Bjørn Edholm 

  

I am writing to you again and hope to achieve some normal level of contact and 
communication with you and your department.  
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First, did you receive my email of 16th March, more than 6 weeks ago? 

Without any kind of confirmation or response from you, I must again summarise the situation.  

 

My email thanked you for a constructive and productive meeting. It asked you very 
specifically to confirm you would put all cutting in the friområde on pause. This would be 
until you had carried out the review of the project and planning that you agreed was needed – 
as the project was now in many clear ways, a failed one. All of this was something that you 
regretted and acknowledged a substantial responsibility for.   

 

You agreed that, following more expert input in designing the area for a balanced and 
sustainable future, it would be sensible to consider re-involvement of the 6 Tussefaret stand-
alone houses that border the friområde in helping to deliver their part of an overall plan.  

 

Now, six weeks later, without any response from your offices, it is clear that no change has 
been made to the existing working instructions for the active friområde neighbours. 
Yesterday, between 6 and 8 were out on dugnad and cutting over a wide area. These areas 
included those that Martin Lundby already considered most at risk, in the central area. They 
also included removal of 1.5 metres high growth close to the Tussefaret border that could not 
possibly be a nuisance to houses on the other side.   

 

The cutting, as usual, was not done in any particular constructive or informed way, and with 
no skill. Any tree, sapling or bush higher than one metre could be cut. Confrontations between 
neighbours (increasingly aggressive as the amount of the friområde is reduced) again centred 
around the commune ‘plan’, and the ‘need’ for more and more light for verandhas on one side 
of the area only.  

 

Apparently, you have agreed to a meeting with some of these neighbours tomorrow, Tuesday 
12th May. On their side, one of the things that some of them are hoping for is permission to 
take down ‘some of the bigger trees'. The only idea of an overall plan they have is one that 
you have allowed them to have – it is entirely focused on the cutting of (any kind) of tree less 
than 10cms in girth or of 4 or 5 larger trees you have authorized them to remove. Other 
neighbours remain focused on removal of trees and undergrowth to allow maximum light and 
glimpse of fjord for their houses.  

 

As we said at our meeting with you there is a complete absence of what such an area should 
be if it were to represent the interests of all neighbours, all users and all of Drøbak and Frogn 
by implication with its need for sustainable management of greenspaces. You have seen your 
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idea of using nicely collaborating neighbours to implement development projects fail. It has 
failed (as you admitted to us) at the other dam with neighbours on both sides involved but still 
fighting.  

 

It has failed at our end, with neighbours on one side excluded because your model for 
cooperation was exclusively based on whole sameie involvement. Fighting, conflict between 
house owners and no clear leadership or project vision from you. This is still the situation and 
is still getting worse.  

 

Please confirm receipt of this email. If I do not hear back from you in the next 48 hours, I 
shall go back to the use of paper, envelopes and deliver them directly to your office doors.  

 

Terry Miles 

 

 

--  
Dr Terry Miles 
Tussefaret 9A 
1446-Drøbak 
Norway 
tel:    +47 64 93 1570 
mob: +47 90 07 9801 
epost: tmiles21@gmail.com 
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F r o g n k o m m u n e 
v / M a r t i n L u n d b y o g O t t o B a l t z e r s e n 
A d r P o s t b o k s 1 0 
1 4 4 1 D r 0 b a k 

D r 0 b a k 2 7 . a p r i l 2 0 1 5 

S 0 k n a d o m f e l l i n g a v t r a e r pa f r i o m r a d e t v e d N o r d r e R a n a s d a m 

V i 0 n s k e r m e d d e t t e a s 0 k e k o m m u n e n o m a k s e p t f o r e n k e l t r e f e l i i n g i f r i o m r a d e t o g h a r i f o r k a n t 
h e n t e t i n n g o d k j e n n e l s e f r a s a m t l i g e r e p r e s e n t a n t e r o g n a e r m e s t e n a b o e r f o r s k j 0 t s e l s p l a n e n i 
o m r a d e t . V i h a r o g s a h e n t e t i n n f a g l i g k y n d i g h e t f r a N a t u r f a g l i g e k o n s u l e n t t j e n e s t e r o g s i k r e t a t 
a m f i b i e n e i k k e v i l t a s k a d e a v 0 n s k e t u t f 0 r t t r e f e l i i n g . 
V i 0 n s k e r a f j e r n e t r a e r f o r a b e d r e l y s f o r h o l d o g 0 k e t r i v s e l i o m r a d e t . 

I h e n h o l d t i l g j e l d e n d e s k j 0 t s e l s p l a n , s k a l d e t a v k l a r e s m e d k o m m u n e n i h v e r t e n k e l t t i l f e l l e , o g d e t 
e r d e n n e a v k l a r i n g v i t r e n g e r f r a d e r e n a . 
V i b e r o m F r o g n k o m m u n e s g o d k j e n n e l s e f 0 r L 0 r d a g 9 . m a i 2 0 1 5 da d e t v i l v a e r e f e l l e s d u g n a d f o r 
s a m e i e n e i o m r a d e t o g v i 0 n s k e r a u t f 0 r e a r b e i d e t d a . 

V e d i e g g : 
1 : Fagl ig u t t a l e l s e f r a N a t u r f a g l i g e k o n s u l e n t t j e n e s t e r 
2 : G o d k j e n n e l s e f r a r e p r e s e n t a n t e n e f o r s k j 0 t s e l s p l a n 

T i l i n f o : 
R e p r e s e n t a n t e n e f o r s k j 0 t s e l s p l a n e n h a r g a t t s a m m e n f r i v i l l i g o g o p p r e t t e t e n i n t e r e s s e g r u p p e f o r 
o m r a d e t s o m v i k a l l e r " S o g s t i S k o g S a l a m a n d e r v e n n e r " . V i s e r pa m u l i g h e t e n e v i d e r e t i l a l a g e e t 
h y g g e i i g p a r k o m r a d e s l i k a t f r i o m r a d e t v i l b l i b e n y t t e t i h 0 y e r e g r a d o g k u n n e v a e r e t i l s t 0 r r e g l e d e 
o g pa d e n m a t e b l i t a t t b e d r e v a r e p a , s o m v i l g a v n e a m f i b i e n e . H e r s e r v i pa m u l i g h e t e n e f o r a 
s k a f f e i n f o r m a s j o n s s k i l t , b e n k e r o g b r y g g e . D e t t e i s a m r a d m e d S a n d a a s i N a t u r f a g l i g e 
k o n s u l e n t t j e n e s t e r . 

K o n t a k t p e r s o n f o r d e n n e s 0 k n a d e r E l l e n S. P l u n k e t t , S t y r e l e d e r i S o g s t i S k o g S a m e i e 1 . M o b : 
9 5 9 9 1 8 0 0 

K o n t a k t p e r s o n f o r S o g s t i S k o g S a l a m a n d e r v e n n e r e r C h a r l o t t e S k a l e v i k , S S S l . M o b : 9 5 8 1 7 9 7 8 

Se v e d i e g g 2 f o r a k v i t t e r e f o r k o m m u n e n s a k s e p t . 

M e d v e n n l i g h i l s e n 

E l l e n S P l u n k e t t 
S t y r e l e d e r S o g s t i S k o g B o l i g s a m e i e 1 
S k o r k e b e r g a l l e 9 i 
1 4 4 7 D r 0 b a k 
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K j e l l S a n d a a s Org. nr. 
Adresse: 

Firma: Kjell Sandaas 
890 651 062 MVA 
0vre Solisen 9 
1450 Nesoddtangen 
950 78 010-66914382 
9235 224 5293 
kiell.sandaasifflgmail.com 

Naturfaglige konsulenttjenester Telefon: 
Bankk.: 
E-post: 

Sogst i SI<og S a m e i e 1 
v / E l l e n Plul<ett 
S l<orkeberg A l l e 9 1 
1 4 4 7 Drelbak 

S o l a s e n . 2 2 . 0 4 . 2 0 1 5 

Skj0tsel av iandarealer rundt Nordre Ranasdam 
I dag 2 2 . a p r i l 2 0 1 5 b le N o r d r e R a n a s d a m b e f a r t s a m m e n m e d s t y r e l e d e r i Sogst i S k o g S a m e i e 1 , 
E l l e n P l u k e t t . S a m e i e 0 n s k e t r i d o m f e l l i n g av t r a e r r u n d t o g 1 n a e r o m r a d e t t i l d a m m e n . 

L a n d o m r a d e t r u n d t d a m m e n e r i dag m e g e t l y s a p e n t o g u t g j 0 r e t g o d t l a n d h a b i t a t f o r a m f i b i e n e . 
F u r u t e t t i n n t i l d a m m e n i s y d - v e s t h a r i n g e n spes ie l l b e t y d n i n g f o r a m f i b i e n e s b r u k av o m r a d e t . 
A n d r e t r a e r i n a e r o m r a d e t i syd o g s y d v e s t h a r sa s t o r a v s t a n d t i l d a m m e n a t disse i k k e h a r b e t y d n i n g 
f o r l i v e t i d a m m e n e l l e r i l a n d o m r a d e t r u n d t d a m m e n . 

F l e r e i n d i v i d e r a v s t o r s a l a m a n d e r , s m a s a l a m a n d e r o g p a d d e b l e o b s e r v e r t f r a b r e d d e n u n d e r 
b e f a r i n g e n . 

M e d v e n n l i g h i l s e n 

K j e l l S a n d a a s 
Kje l l S a n d a a s 
N a t u r f a g l i g e konsulenttjenester 
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G o d k j e n n e l s e o m t r e f e l i i n g v e d N o r d r e R a n a s d a m 

M e d i n i t i a t i v f r a S a m e i e t S o g s t i S k o g 1 , e r d e t i d a g t e g n e t a v t a l e o m t r e f e l i i n g m e l l o m 
r e p r e s e n t a n t e n e f o r s k j 0 t s e l s p l a n e n f o r f r i o m r a d e t . 
T r e f e l i i n g v i l s k j e m e d f r i v i l l i g d u g n a d s i n n s t a s i t i l l e g g t i l n o e t i l s k u d d m i d l e r b e v i l g e t a v f y l k e s m a n n e n . 
D e n n e t r e f e l i i n g s k j e r a l t s a u t e n k o s t a n d f o r F r o g n K o m m u n e . F e l l i n g e n v i l s k j e v a r e n 2 0 1 5 o g e r i 
s a m r a d e t t e r n y l i g b e f a r i n g i o m r a d e t a v N a t u r f a g l i g e k o n s u l e n t t j e n e s t e r , s e v e d i e g g 1 o g g j e l d e n e 
s k j 0 t s e l s p l a n f o r f r i o m r a d e t f r a 2 0 1 2 . 

B i l d e t h e n t e t f r a g o o g l e i l l u s t r e r e r h v i i k e t r a e r s o m v i m e d d e t t e g i r m i t t / v a r t s a m t y k k e t i l a t f e l l e s : 

V i g o d k j e n n e r m e d d e t t e a t f 0 l g e n d e t r a e r f e l l e s s l i k s o m b e s k r e v e t o v e r ; 

F o r 
S a m e i e t S o g s t i S k o g I 
D r 0 b a k , d e n MJLM^IS 

S a m e i e t S o g s t i S k o g II 
D r 0 b a k , d e n X-lJf^.Zpt 

S o g s t i S k o g b o r t e ^ s l a g \  C x j j \ . J 0 
D r 0 b a k , d e n ^ / H - P C I . ^ " 

T o m t e e i e r n o r d f p r f r i m o r a d e t 
D r 0 b a k , d e n 'M/H'/'^' 

F r o g n K o m m u n e 
D r 0 b a k , d e n 
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Fra: Pernille Sandemose 
Sendt: 8. august 2016 07:59 
Til: Pernille Sandemose 
Emne: VS: SV: Stillhet 
 
Kategorier: Arbeid 
 
 

On 01 Jun 2015, at 14:23, Martin Tjugen Lundby 
<MARTIN.LUNDBY@FROGN.KOMMUNE.N
O> wrote: 
 
Hei Ellen, 
Beklager min manglende tilbakemelding på 
deres søknad og dine henvendelser. 
 
Jeg har befart område med kommunens gartner. 
Kommunen ønsker ikke på det nåværende 
tidspunkt at det foretas felling av de frittstående 
trærne som er markert i kart vedlagt søknaden. 
Gartner var imidlertid åpen for at det kunne 
foretas tynning i bartrærne mot Tussefaret. Dette 
vil imidlertid kreve dialog med de tilgrensende 
naboer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Martin Tjugen Lundby 
Eiendomsforvalter 
EF 
 
 
 
Besøksadresse:  Hestehagen 5 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. xx xx xx xx | Mob. 934 31 234 | 
martin.lundby@frogn.kommune.no 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: ellen.skoglund.plunkett@gmail.com 
[mailto:ellen.skoglund.plunkett@gmail.com]  
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Sendt: 1. juni 2015 09:14 
Til: Martin Tjugen Lundby 
Emne: Stillhet 
 
Hei igjen Martin! 
 
Ny uke - ny mnd - nye muligheter! 
 
Det hadde vært fint med et livstegn... 
 
Skal vi tolke kommunens taushet som at dere aksepterer vår søknad og skjøtsel 
i henhold til avtalen og gå frem med trefellingen? 
 
Mvh 
 
Ellen S. P.  
For Sogsti Skog Sameie 1 
 
Sent from my iPhone 
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Fra: ellen.skoglund.plunkett@gmail.com 
Sendt: 8. august 2016 07:50 
Til: Pernille Sandemose 
Emne: Fwd: SV: Stillhet 
 
Hei Pernille! 
 
Fikk aldri noe utdypende svar. 
Kun denne epost.  
Purret det opp med Bjørn Edholm også, men fikk aldri noen god begrunnelse.  
 
Har du hørt mer fra Tussefaret? 
Vi hadde ingen dugnad før sommeren, men skal dra igang en snart.  
 
Ellen  
For Sogsti Skog 
 
Sent from my iPhone 
 
Begin forwarded message: 

From: ellen.skoglund.plunkett@gmail.com 
Date: 1 June 2015 at 14:34:59 GMT+2 
To: Martin Tjugen Lundby 
<MARTIN.LUNDBY@FROGN.KOMMUNE.NO> 
Subject: Re: SV: Stillhet 

Hei Martin 
 
Dette var leit og overraskende, da både faglig begrunnelse og skjøtselsplanen 
var ivaretatt.  
 
Kan du utdype nærmere hva grunnen til at trærne ikke kan fjernes? 
Jeg må informere alle om dette snarest.  
 
 
Ellen  
 
 
Sent from my iPhone 
 
 

On 01 Jun 2015, at 14:23, Martin Tjugen Lundby 
<MARTIN.LUNDBY@FROGN.KOMMUNE.NO> wrote: 
 
Hei Ellen, 
Beklager min manglende tilbakemelding på deres søknad og 
dine henvendelser. 
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Jeg har befart område med kommunens gartner. Kommunen 
ønsker ikke på det nåværende tidspunkt at det foretas felling av 
de frittstående trærne som er markert i kart vedlagt søknaden. 
Gartner var imidlertid åpen for at det kunne foretas tynning i 
bartrærne mot Tussefaret. Dette vil imidlertid kreve dialog med 
de tilgrensende naboer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Martin Tjugen Lundby 
Eiendomsforvalter 
EF 
 
 
 
Besøksadresse:  Hestehagen 5 Drøbak   Postadresse:  Pb 10, 
 1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. xx xx xx xx | Mob. 934 31 234 | 
martin.lundby@frogn.kommune.no 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: ellen.skoglund.plunkett@gmail.com 
[mailto:ellen.skoglund.plunkett@gmail.com]  
Sendt: 1. juni 2015 09:14 
Til: Martin Tjugen Lundby 
Emne: Stillhet 
 
Hei igjen Martin! 
 
Ny uke - ny mnd - nye muligheter! 
 
Det hadde vært fint med et livstegn... 
 
Skal vi tolke kommunens taushet som at dere aksepterer vår 
søknad og skjøtsel i henhold til avtalen og gå frem med 
trefellingen? 
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Mvh 
 
Ellen S. P.  
For Sogsti Skog Sameie 1 
 
Sent from my iPhone 
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F r o g n K o m m u n e 
v / B j 0 r n E d h o l l m 
Pb 1 0 , 1 4 4 1 D r 0 b a k 

S k o r k e b e r g 2 . j u n i 2 0 1 5 

A n m o d n i n g o m b e g r u n n e l s e f o r a v s l a g pa t r e f e l l i n g 

D e n 2 6 . a p r i l s 0 k t e v i k o m m u n e n v / E i e n d s o m f o r v a l t e r M a r t i n T . L u n d b y o m t r e f e l l i n g pa f r i o m r a d e t 
N o r d r e R a n a s d a m . D e n l . j u n i m o t t a r v i a v s l a g u t e n b e g r u n n e l s e o g e t t e r a h a e t t e r s p u r t d e t t e u t e n a 
f a s v a r , k o n t a k t e r v i n a e n h e t s l e d e r e n . 

V i f o r v e n t e r a t k o m m u n e n k a n gi o s s e n b e g r u n n e l s e h v o r f o r v a r 0 n s k e d e t r e f e l l i n g i k k e k a n f i n n e 
s t e d , r e f e p o s t s e n d t f r a L u n d b y l . j u n i . V i k a n i k k e a k s e p t e r e a t k o m m u n e n i k k e 0 n s k e r d e n n e 
t r e f e l l i n g s o m t i l s t r e k k e l i g g r u n n . V i v i s e r t i l g j e l d e n e s k j 0 t s e l s a v t a l e . 

V i h a d d e i f o r k a n t a v v a r s 0 k n a d h e n t e t i n n b a d e f a g l i g v e l s i g n e l s e o g u t t a l l e l s e f r a f a g p e r s o n , K je l l 
S a n d a a s , i t i l l e g g t i l a t s a m t l i g e r e p r e s e n t a n t e r i s k j 0 t s e l s p l a n e n v a r e n i g e o g h a d d e g i t t s i n a k s e p t . V i 
0 n s k e t o g s a a u t f 0 r e t r e f e l l i n g e n m e d d u g n a d s i n n s a t s o g d e r f o r i n g e n k o s t a n d f o r k o m m u n e n . 

I s 0 k n a d e n b l e d e t o g s a f o r k l a r t a t t r e f e l l i n g e n v a r f 0 r s t e l e d d i a r b e i d e t m e d a g a v n e o m r a d e t pa e n 
p o s i t i v m a t e , s i l k a t m i d l e n e v i h a r f a t t t i l d i s p e n s a s j o n f r a f y l k e s m a n n e n k u n n e b r u k e s p a e n g o d 
m a t e . S a n d a a s v a r t y d e l i g pa a t j o m e r g l e d e v i h a r a v o m r a d e t o g b e v a r e r d e t t e , j o m e r p o s i t i v t e r 
d e t f o r a m f i b i e n e . A v s l a g e t d e r e h a r g i t t o s s , u t e n n o e n f o r m f o r b e g r u n n e l s e , e r l i t e m o t i v e r e n d e 
f o r o s s s o m n a s r m e s t e n a b o e r a f o r t s e t t e v a r t a r b e i d e i f r i o m r a d e t . D e t h a r g j e n n o m a r e n e v a e r t l a g t 
n e d s t o r i n n s a t s o g u t a l l i g e d u g n a d s t i m e r h e r . 

D e r e o p p f o r d r e r t i l d i a l o g m e d n a b o e r i t i l g r e n s e n d e t o m t e r , n a e r m e r e b e s t e m t T u s s e f a r e t . 
T u s s e f a r e t f j e r n e t i v a r e s ca 3 0 - 4 0 t r a e r i s 0 r s i d e n a v f r i o m r a d e t , u t e n a t v i s o m n s e r m e s t e n a b o e r b l e 
i n f o r m e r t . D e l o t h e l l e r i n g e n u n d e r v e g i t a s j o n s t a i g j e n , s o m e r e t h e n s y n b e s k r e v e t i s k j 0 t s e l s a v t a l e . 
V a r t i n n t r y k k e r a t T u s s e f a r e f s v i l la a l l e t r a e r b a k s e g s t a , d e 0 n s k e r i k k e a s t i l l e pa d u g n a d , o g d e v i l 
k u n f j e r n e t r a e r s o m g i r d e s e l v b e d r e l y s f o r h o l d o g u t s i k t . 
T u s s e f a r e t v i s e r d e r f o r a t d e i v a r e t a r k u n e g e n e i n t e r e s s e r o g i k k e h e l h e t e n o g a m f i b i e n e e l l e r s i n e 
n a e r m e s t e n a b o e r . H v o r d a n k a n k o m m u n e n g i T u s s e f a r e t t i l l a t e l s e f o r t r e f e l l i n g , o g i k k e o s s ? 

D e r s o m T u s s e f a r e t a l l i k e v e l v i l s a m a r b e i d e m e d o s s , e r v i s e l v f 0 l g e l i g i m 0 t e k o m m e n d e t i l d e t t e . 
M e n v a r f o r s t a l s e a r a t T u s s e f a r e t i k k e 0 n s k e r n o e s a m a r b e i d e o g d e 0 n s k e r d e r f o r i k k e a v a e r e m e d i 
s k j 0 t s e l s p l a n e n . K a n k o m m u n e n k o m m e n t e r e h v a d e 0 n s k e r v i s k a l o p p n a m e d e n n y d i l a o g h e r ? 

V i h a p e r k o m m u n e n s e r a t d e t e n e s t e r e t t f e r d i g e h e r , e r a v u r d e r e v a r s 0 k n a d pa n y t t s l i k a t 0 n s k e t 
t r e f e l l i n g k a n i n n v i l g e s . 

V e d l e g g : O p p r i n n e l i g s 0 k n a d 

V i s e r f r e m t i l a h 0 r e f r a d e g . 

M e d v e n n l i g h i l s e n 

E l l e n S P l u n k e t t ( m o b i l 9 5 9 9 1 8 0 0 ) 
F o r S o g s t I S k o g S a m e i e 1 
S k o r k e b e r g a l l e 9 i , 1 4 4 7 D r 0 b a k 
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Frogn kommune  

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 90 60 00 Org.nr. 963 999 089 
Postboks 10 Hestehagen 5 Telefaks    Bankgiro 1617.07.02720 
1441 Drøbak 1448 DRØBAK   
postmottak@frogn.kommune.no  www.frogn.kommune.no  Side 1 av 2 
 

Sogsti Skog Boligsameie 1 
Skorkeberg allé 9 i 
1447 DRØBAK 
 
Ellen S Plunkett 

   

  

 
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   13/00390-109 Pernille Sandemose 06.01.2016 
 
 
Gnr. 74, bnr 433 - Rånåsdammen nordre - Felling av trær på kommunal grunn 
 
 
Tillatelse: 
Det gis tillatelse til å felle trær, ca. åtte, i området sydvest for nordre Rånåsdam som 
står nærmere enn 5 meter til andre trær. 
 
Vilkår: 

 Søkerne feller trærne for egen regning og risiko 
 Veden tilfaller søkerne 
 Kvist og greiner ryddes opp og fjernes. 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Viser til opprinnelig søknad om felling av trær på friområdet sør for nordre Rånåsdam 
sendt 27.04.15. Kommunen avslår søknaden den 01.06.15. Det bes om begrunnelse 
for avslaget og det bes om en ny vurdering. Kommunens representanter stilte på ny 
befaring med representant for drifterne, Ellen S. Plunkett, den 20.10.15.    
 
Det foreligger en skjøtselsavtale mellom kommunen og Sameiet Sogsti Skog I, 
Sameiet Sogsti Skog II, Sogsti Skog borettslag og tomteeier nord for friområdet, Ole 
Gripstad for drift av friområdet. 
 
I skjøtselsplanen, punkt 2. «Omfang av skjøtsel og drift», står det under 
driftsoppgaver i underpunkt d) «å felle og oppstamme trær. Dersom trær står 
nærmere enn 5 meter kan de normalt fjernes, men felling må avklares med 
kommunen i hvert enkelt tilfelle». 
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Frogn kommune - Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning 
Vår ref.: 13/00390-109  Side 2 av 2 

Kommunens vurdering: 
Kommunen mener at trær som står nærmere enn 5 meter kan fjernes i avtalt område 
sørvest for dammen. Disse trærne, ca. åtte stykker, vil ikke påvirke nærområdet 
nevneverdig, hverken for naturmangfoldet eller naboer. Fjerning av trærne vil ikke 
påvirke livet i dammen, dette bekreftes i innhentet uttalelse fra Kjell Sandaas som er 
forfatter av den opprinnelige skjøtselsplanen for området.  
Ønsket om å fjerne trær som står nærmere enn 5 meter, er innenfor driftsoppgavene 
i skjøtselsavtalen. 
 
Treet nærmest dammen skal ikke felles. I uttalelsen fra Sandaas står det at dette 
treet ikke har spesiell betydning for amfibiene, men kommunen mener at det burde bli 
stående da det er det eneste treet i umiddelbar nærhet til dammen. Kommunen er 
villig til å vurdere dette på nytt ved en senere anledning. 
  
 
 
 
 
  
Pernille Sandemose 
Naturforvalter 
 
 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
Kopi:   
Ib Zacho            
Rune Wiggen            
Sameiet Sogstad skog II Karin Løvaas 
Sameiet Sogsti Skog I Charlotte Skålevik 
Sogsti Skog borettslag Marit Wiik 
Ole Gripstad            
Drift vei, park og havn Otto Baltzersen 
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Fra: Clas M. Kjølberg <cmkjolberg@gmail.com> 
Sendt: 22. mars 2016 08:27 
Til: Pernille Sandemose; Otto Schacht 
Emne: øyeblikkelig stans av hugst på friområde - Nordre Rånås dam 
 
Vi viser til gårsdagens telefonkontakt mellom Clas M. Kjølberg og kommunen vedr. hugging av trær på 
friområdet. 
 
Videre viser vi til møtet Terry Miles og Maria B. Belle hadde med kommunen v/Bjørn Edholm og Martin 
Lundby 9. mars  2015. Møtet var initiert av Miles og Belle, og bakgrunnen for møtet fremgår av e-post av 
5. mars 2015 til Lundby sendt fra Maria B. Belle. 
 
I møtet uttalte kommunen at vi som har boliger langs vestsiden av friområdet ved Nordre Rånås dam er 
"usaklig forskjellsbehandlet".  Med skjøtselsavtalen fikk de som bor på  "den andre siden" i realiteten 
enerett over friområdet, mens vi som ønsker å bevare skogteigen  hverken blir hørt eller hensyntatt. 
 Kommunen beklaget dette.  Videre erkjente kommunen at friområdet er blitt "vesentlig endret" og at 
kommunen ikke ville ha inngått en slik skjøtselsavtale i dag.  Kommunen opplyste også at den ville stoppe 
videre kutting/"arbeid" på friområdet, foreta en inspeksjon på området med kommunens gartner og se på 
andre løsninger enn den gjeldende skjøtselsavtale.  Løsninger som innebærer at vi som bor langs 
vestsiden av friområdet blir hensyntatt og involvert. 
 
Til tross for kommunens uttalelser avholdt beboerne på østsiden av friområdet dugnad  med kutting av 
trær i mai s.å.  Våre e-poster ble heller ikke besvart, med unntak for at kommunen v/Lundby i e-post av 
11. mai opplyste at han fortsatt stilte seg negativ til kutting av flere trær. 
 
Vi viser i denne forbindelse til: 
-  E-post av 16. mars 2015 fra Terry Miles til kommunen 
-  E-post av 11. mai 2015 fra Terry Miles til kommunen 
-  E-post av 11. mai 2015 fra kommunen v/Lundby til Terry Miles  
-  E-post av 26. mai 2015 fra Terry Miles til kommunen. 
 
Nå,  over et år etter møtet, har vi fortsatt ikke fått svar på våre e-poster, og vi har avventet at kommunen 
skulle utrede forslag til løsninger i tråd med det som ble uttalt og lovet på møtet.  I stedet oppdaget vi i går 
at man var i ferd med å fjerne store trær på friområdet og at kommunen har gitt beboerne på østsiden 
tillatelse til å felle hele 8 trær på friområdet!  Vi reagerte naturlig nok umiddelbart på dette, ref. Clas M. 
Kjølbergs kontakt med kommunen i går. 
 
Da det åpenbart er nye saksbehandler på saken, finner vi også grunn til å nevne at til tross for våre 
protester har det pågått kutting av trær m.v. på friområdet med det formål å oppnå utsikt og bedre 
solforhold hvertfall helt siden Tussefaret Boligsameie ble etablert i 1996/97, jf. kommunens uttalelse om at 
friområdet har blitt "vesentlig endret".  Vi viser i den forbindelse også til tidligere brev, e-poster m.v. i 
anledning friområdet.  
 
På bakgrunn av ovennevnte ber vi om:  
-  å få opplyst hva  kommunen har gjort og gjør for å følge opp sine uttalelser fra  møtet 9. mars 2015. 
 Videre ber vi om innsyn i saksdokumentene vedrørende dette. 
-  hvordan kommunen har fulgt opp den ulovlige hugsten og brudd på skjøtselsavtalen, og innsyn i 
saksdokumentene vedr. dette. 
-  innsyn i saksdokumentene vedr. søknad og samtykke til hugging av 8 trær. 
-  innsyn i evt. andre saksdokumenter vedr. skjøtsel og hugging av trær på friområdet. 
 
Vi forutsetter at kommunen nå følger opp sine tidligere uttalelser, forholder seg til lovnader og 
øyeblikkelig stanser ytterligere hugst på friområdet. 
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Vi ber om en bekreftelse på at denne e-posten er mottatt, at hugsten er stanset og når vi kan 
forvente svar. 
 
Det er ikke aktuelt for oss å bruke ytterligere tid på denne saken i påsken, men vi kommer om nødvendig 
tilbake til evt. behov for møte, tilleggsopplysninger samt lover og regler. 
 
De øvrige eneboligeierne i Tussefaret Boligsameie er underrettet ved kopi av denne e-posten. 
  
Saken vil bli forfulgt! 
  
 
Med hilsen 
 
Terry Miles, Maria B. Belle og Clas M. Kjølberg 
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Fra: Pernille Sandemose 
Sendt: 11. april 2016 13:35 
Til: 'ellen.skoglund.plunkett@gmail.com'; tmiles21@gmail.com; 

cmkjolberg@gmail.com 
Kopi: Otto Schacht; Otto Baltzersen; Ib Zacho; Rune Wiggen 
Emne: Vedrørende midlertidig skjøtsel på friområdet ved Nordre Rånås dam 
 
Hei. 
 
Kommunen planlegger å fornye skjøtselsavtalen med omkringliggende borettslag og representanter 
for tomteeiere nord for området. Før vi kommer så langt som til en ny avtale vil det ikke bli gitt 
tillatelse til felling av trær. Skjøtsel utover dette vil fortsette som tilnærmet beskrevet i 
skjøtselsavtalen, dette inkluderer: 

 Holde undervegetasjon nede, spesielt rundt dammen innenfor områder beskrevet i Sandaas 
rapport fra 2011. Tynning i områder med mindre trær (mindre enn 10 cm i diameter) og 
rydding av kratt. 

 Rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned. 

 Rydde søppel som ligger i området. 
 
Det gis frist til 18.04.16 til uttalelser vedrørende denne midlertidige ordningen. Kommunen ønsker 
fortrinnsvis tilbakemelding fra representant for drifterne av skjøtselsavtalen, tomteeiere eller styret i 
nærliggende borettslag/sameier. 
 
Kommunen vil deretter vurdere uttalelser og avgjøre saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Pernille Sandemose 
Naturforvalter 
Miljø og forvaltning - Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk 
 

 
Besøksadresse: Hestehagen 5, Drøbak Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 | pernille.sandemose@frogn.kommune.no 
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Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 12. april 2016 23:43 
Til: Pernille Sandemose 
Kopi: Terry Miles; cmkjolberg@gmail.com; Oddvar Rysjedal; Gerd Nabo; Kjell 

Hole; Siri M Løksa; atlek@hotmail.com; tjoerge3@getmail.no 
Emne: Stans av hugst og oppfølging av sak vedr. friområdet ved Nordre Rånås 

dam 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Vi viser til kommunens e-post av 11. april 2016. 
 
Det er oppsiktsvekkende at kommunen planlegger å fornye eksisterende skjøtselsavtale og at 
den såkalte ryddingen av kratt og mindre trær får fortsette som før - dette er stikk i strid med 
kommunens uttalelser i møtet 9. mars 2015 og innebærer således også en aksept av den utførte 
ødeleggelsen på friområdet. 
 
Etter mange års ukontrollert kutting på friområdet er det knapt noen områder igjen å tynne ut. 
 Området bak våre hus har blitt fullstendig åpnet opp mot vår vilje, dette er i tillegg stygt utført, 
området er et trist syn, skogpreget er borte og rådyrenes levevilkår er med dette ytterligere 
forverret.  Kommunen erkjente da også i møtet i 2015 at friområdet har blitt vesentlig endret og 
at det er åpnet opp for mye.  Vi kan ikke se noen saklig og presserende grunn til ytterligere 
kutting og tynning av mindre trær og busker nå.  Vi aksepterer ikke ytterligere kutting/tynning 
av mindre trær og busker i området bak våre eneboliger.  Slik kutting /tynning vil også medføre 
ytterligere forverring av vannavsigsproblemene fra friområdet, og er derfor også uakseptabelt 
av den grunn.  Vi ber om en snarlig bekreftelse på dette. 
 
Videre etterlyser vi svar på vår e-post av 22. mars d.å. og på vårt brev av 8. januar 2014 til 
kommunen, herunder de innsynskrav som fremsettes i disse dokumentene.  Vi ber om å få 
opplyst når vi kan forvente svar. 
 
Vi finner grunn til å minne kommunen om forvaltningsloven og offentlighetslovens 
bestemmelser om saksbehandlingstid, foreløpig svar og svar på innsynsbegjæringer. 
 
Kommunens svar er forøvrig avgjørende for hvordan vi vil følge opp saken videre.  Vi kommer 
således tilbake til saken når vi har mottatt og vurdert kommunens svar. 
 
Samtidig hefter det tvil til objektiviteten og sakligheten i betenkningen om salamander-dammen 
som danner grunnlaget for aktivitetene på friområdet.  Vi kommer også tilbake til denne. 
 
Med hilsen 
 
Maria B. Belle og Terry Miles 
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på vegne av eneboliger i Tussefaret Boligsameie 

  
----- Original Message -----  
From: Pernille Sandemose  
To: 'ellen.skoglund.plunkett@gmail.com' ; tmiles21@gmail.com ; cmkjolberg@gmail.com  
Cc: Otto Schacht ; Otto Baltzersen ; Ib Zacho ; Rune Wiggen  
Sent: Monday, April 11, 2016 1:34 PM 
Subject: Vedrørende midlertidig skjøtsel på friområdet ved Nordre Rånås dam 
 
Hei. 
  
Kommunen planlegger å fornye skjøtselsavtalen med omkringliggende borettslag og 
representanter for tomteeiere nord for området. Før vi kommer så langt som til en ny avtale vil 
det ikke bli gitt tillatelse til felling av trær. Skjøtsel utover dette vil fortsette som tilnærmet 
beskrevet i skjøtselsavtalen, dette inkluderer: 

         Holde undervegetasjon nede, spesielt rundt dammen innenfor områder beskrevet i Sandaas 
rapport fra 2011. Tynning i områder med mindre trær (mindre enn 10 cm i diameter) og rydding 
av kratt. 

         Rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned. 

         Rydde søppel som ligger i området. 
  
Det gis frist til 18.04.16 til uttalelser vedrørende denne midlertidige ordningen. Kommunen 
ønsker fortrinnsvis tilbakemelding fra representant for drifterne av skjøtselsavtalen, tomteeiere 
eller styret i nærliggende borettslag/sameier. 
  
Kommunen vil deretter vurdere uttalelser og avgjøre saken. 
  
  
Med vennlig hilsen 

Pernille Sandemose 
Naturforvalter 
Miljø og forvaltning - Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk 
 

 
Besøksadresse:  Hestehagen  5, Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 |  pernille.sandemose@frogn.kommune.no 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   16/01112-3 Pernille Sandemose 09.05.2016 
 
 
Innvilgelse av innsynsbegjæring 
 
Frogn kommune mottok innsynsbegjæring etter offentlighetslova § 3 den 22.03.16 og 
12.04.16 om saken vedrørende hugst og skjøtsel på friområdet rundt Nordre 
Rånåsdam.  
 
Det bes om innsyn i følgende saksdokumenter: 

1. Vedrørende møtet med kommunen den 09.03.15.  
2. Vedrørende ulovlig hugst og brudd på skjøtselsavtale. 
3. Vedrørende søknad og samtykke til hugging av 8 trær. 
4. Vedrørende skjøtsel og hugging av trær i friområdet. 

 
Kommunen beklager på det sterkeste at innsynsbegjæringen ikke er besvart tidligere. 
Kommunen gir innsyn i sakens dokumenter og  besvarer begjæringen med følgende 
svar: 

1. Møtet mellom naboer i Tussefaret og kommunen den 09.03.15.  
Det er ikke journalført dokumenter i etterkant av dette møtet. Derfor heller ikke 
dokumenter å få innsyn i. 
 

2. Vedrørende ulovlig hugst og brudd på skjøtselsavtale. 
Kommunen kan ikke se at det har vært ulovlig hugst eller brudd på 
skjøtselsavtalen. Det foreligger derfor ingen dokumenter på oppfølgingen av 
dette. 
 

3. Vedrørende søknad og samtykke til hugging av 8 trær. 
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Søknaden fikk først avslag, men etter ny befaring og vurdering i oktober 2015 
ble deler av søknaden innvilget den 06.01.16. 
 

4. Vedrørende skjøtsel og hugging av trær i friområdet. 
Viser til skjøtselsplan fra 2011 og skjøtselsavtalen fra 2013. 

 
 

 
 
  
Pernille Sandemose 
Naturforvalter 
 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 

Mottaker  Adresse Sted 
Maria B Belle og 
Clas M Kjølberg 

           Tussefaret 11 b 1446 DRØBAK 

Terry Miles            Tussefaret 9 a            
 
 
Vedlegg:  

 Søknad om tillatelse til trefelling 
 Tillatelse til felling av trær 
 Skjøtselsplan 
 Skjøtselsavtale 
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Flere mottakere 
 
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   16/00077-22 Pernille Sandemose 13.05.2016 
 
 
Innsigelser på skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånåsdam. Kommunens 
avgjørelse. 
 
Viser til e-postkommunikasjon med noen av grunneierne i Tussefaret boligsameie, 
gnr. 71, bnr 455, drifterne av området og kommunen i 2016. 
 
Viser også til skjøtselsplan fra 2011, skjøtselsavtale inngått 2013 og muntlig 
bekreftelse på møte mellom kommunen og noen av grunneierne i Tussefaret 
boligsameie den 09.03.15. 
 
Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende saken behandles separat og er derfor 
ikke tatt med her. 
 
Bakgrunn for saken: 

 Frogn kommunes eiendom, bnr. 71, bnr. 433, er avsatt til friområde og 
inneholder en viktig naturtype, amfibiedam.  

 Kommunen bestiller skjøtselsplan for Nordre Rånåsdam av Kjell Sandaas 
2011. 

 2011 og 2012 er det møter med representanter for alle naboer rundt området 
for å utarbeide en skjøtselsavtale. 

 I 2013 blir det inngått en skjøtselsavtale mellom kommunen og alle naboene 
med unntak av Tussefaret boligsameie, som ikke ønsket å være del av 
avtalen. 

 Drifterne i skjøtselsavtalen skjøtter området i henhold til avtalen og i april 2015 
søkes det om å få felle trær på området. 

 Det kommer henvendelser fra noen av grunneierne i Tussefaret boligsameie i 
2014 og 2015. 

 09.03.15 er det møte mellom disse grunneierne og kommunen. Det er 
uenighet om utfallet av dette møtet. I e-poster etter møtet bekrefter kommunen 
at de gir avslag på søknad om felling av trær på friområdet. 

 Drifterne i skjøtselsavtalen fortsetter å skjøtte området i henhold til avtalen. 
 Høsten 2015 kommer en endret søknad om felling av trær og etter befaring 

med kommunens representanter blir det den 06.01.16 gitt tillatelse til å felle 
åtte trær så lenge det er i henhold til skjøtselsavtalen. 

 Før påske 2016 felles trærne og det kommer umiddelbart klage fra noen av 
grunneierne i Tussefaret. 
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 All skjøtsel stanses inntil nærmere undersøkelser er gjort. 
 Området undersøkes av kommunen, felling er gjort i henhold til tillatelsen og 

videre skjøtsel avventes. 
 Den 11.04.16 inviterer kommunen til skriftlig innsigelser til videre skjøtsel. 

 
Innsigelser fra noen av grunneierne i Tussefaret boligsameie: 
Innsigelser er i kursiv. 
 
 Fra e-post datert 22.03.16:  
 
«I møtet uttalte kommunen at vi som har boliger langs vestsiden av friområdet ved 

Nordre Rånås dam er "usaklig forskjellsbehandlet".  Med skjøtselsavtalen fikk de som 

bor på  "den andre siden" i realiteten enerett over friområdet, mens vi som ønsker å 

bevare skogteigen  hverken blir hørt eller hensyntatt.  Kommunen beklaget 

dette.  Videre erkjente kommunen at friområdet er blitt "vesentlig endret" og at 

kommunen ikke ville ha inngått en slik skjøtselsavtale i dag.  Kommunen opplyste 

også at den ville stoppe videre kutting/"arbeid" på friområdet, foreta en inspeksjon på 

området med kommunens gartner og se på andre løsninger enn den gjeldende 

skjøtselsavtale.  Løsninger som innebærer at vi som bor langs vestsiden av 

friområdet blir hensyntatt og involvert.» 

 

Kommunens representanter, som deltok på møtet den 09.03.15, kan ikke 
bekrefte uttalelsene som framkommer i ovennevnte e-post. Kommunen mener 
at de bekreftet at det ikke ville bli gitt tillatelse til hugging av trær ut over 
skjøtselsavtalen. 

 

«På bakgrunn av ovennevnte ber vi om å få opplyst hva kommunen har gjort og gjør 

for å følge opp sine uttalelser fra møtet 9. mars 2015. Videre ber vi om innsyn 

i saksdokumentene vedrørende dette.» 

 

Kommunen avslo den opprinnelige søknaden fra drifterne datert 27.04.15, der det 
ble søkt om å felle ti trær merket på et kart. 

 
«… hvordan kommunen har fulgt opp den ulovlige hugsten og brudd på 
skjøtselsavtalen, og innsyn i saksdokumentene vedr. dette.» 

 
Kommunen kan ikke se at det har blitt foretatt ulovlig hugst eller brudd på 
skjøtselsavtalen på området, alt har vært i henhold til skjøtselsavtalen som er 
inngått mellom drifterne og kommunen. Etter at kommunen har vært på 
befaring og sett hvilke trær som skulle fjernes, ble det i brev datert 06.01.16 
gitt tillatelse til å felle 8 trær som står nærmere enn 5 meter til andre trær. 

 
 
 
Fra e-post datert 12.04.16: 
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«Det er oppsiktsvekkende at kommunen planlegger å fornye eksisterende 

skjøtselsavtale og at den såkalte ryddingen av kratt og mindre trær får fortsette som 

før - dette er stikk i strid med kommunens uttalelser i møtet 9. mars 2015 og 

innebærer således også en aksept av den utførte ødeleggelsen på friområdet.» 

 

Kommunen har en annen forståelse av utfallet av møtet den 09.03.15 og er 
ikke enig i at det er utført ødeleggelser av området. 

 
«Etter mange års ukontrollert kutting på friområdet er det knapt noen områder igjen å 

tynne ut.  Området bak våre hus har blitt fullstendig åpnet opp mot vår vilje, dette er i 

tillegg stygt utført, området er et trist syn, skogpreget er borte og rådyrenes levevilkår 

er med dette ytterligere forverret.» 

 

Kommunen kan ikke se at det arbeidet som er utført på området er i strid med 
hverken skjøtselsplanen eller skjøtselsavtalen. 
 

« Kommunen erkjente da også i møtet i 2015 at friområdet har blitt vesentlig endret 

og at det er åpnet opp for mye.  Vi kan ikke se noen saklig og presserende grunn til 

ytterligere kutting og tynning av mindre trær og busker nå.  Vi aksepterer ikke 

ytterligere kutting/tynning av mindre trær og busker i området bak våre 

eneboliger.  Slik kutting /tynning vil også medføre ytterligere forverring av 

vannavsigsproblemene fra friområdet, og er derfor også uakseptabelt av den 

grunn.  Vi ber om en snarlig bekreftelse på dette.» 

 

Kommunen er enig i at området er åpnet opp men dette er i henhold til planer 
og avtaler. Videre skjøtsel av området fortsetter og dersom det ønskes felt 
trær skal det søkes om. Dersom det viser seg at overvann fra området er til 
skade for eiendommer nedstrøms vil kommunen håndtere dette. 

 
«Samtidig hefter det tvil til objektiviteten og sakligheten i betenkningen om 

salamander-dammen som danner grunnlaget for aktivitetene på friområdet.  Vi 

kommer også tilbake til denne.» 

 

Kommunen leide inn en konsulent for å beskrive skjøtselsbehovet for Nordre 
Rånåsdam i 2011. Skjøtselsplanen danner grunnlaget for utarbeidelse av 
skjøtselsavtalen mellom drifterne og kommunen og er et utslag av kommunens 
private autonomi som grunneier av området. Kommunen kan ikke se at der er 
holdepunkter for at objektiviteten eller sakligheten i skjøtselsplanen skal 
betviles. 
 

I en e-post datert 01.05.16 ønskes det møte i forbindelse med eventuell fornying av 

skjøtselsavtalen og at uttalelser fra en professor ved NMBU tas med i betraktningen 

for en annen type skjøtsel av området.  
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Friområdet inneholder en amfibiedam der det er forekomst av blant annet liten 
og stor salamander, som naturtype er denne klassifisert som svært viktig i 
henhold til Miljødirektoratets Naturbase. Kommunen ønsker ikke å fornye 
skjøtselsavtalen. Dersom Tussefaret boligsameie ønsker å være med i den 
gjeldende skjøtselsavtalen er de velkomne til det. 

 
Innsigelser fra drifterne: 
Drifterne ønsker å fortsette skjøtselen på området og viser til alle de positive tiltakene 
som er gjort de siste par årene. De viser til gjeldende skjøtselsavtale signert av 
kommunen og til skjøtselsrapport for 2015 med beskrivelser av aktivitet. 
 
Skjøtselsavtalen: 
I referater fra 2011 og 2012 kommer det fram at Tussefaret boligsameie var med på 
møtene for å utarbeide skjøtselsplanen, men at de endte opp med ikke å inngå i 
skjøtselsavtalen. Avtalen ble underskrevet av fem parter i 2013. 
 
I avtalens punkt 2 er det listet opp viktige driftsoppgaver, hvorav det presiseres at det 
skal søkes om tillatelse fra kommunen før trær felles. I punkt 3 e) står det at ved 
henvendelse fra naboer ut over de som omfattes av avtalen skal drifterne uttale seg 
og kommunen avgjøre saken. I punkt 4 står det at avtalen er gjeldende til en av 
partene sier den opp. Gjensidig oppsigelse er tre måneder. 
 
Kommunen tar selvkritikk for at Tussefaret boligsameie ikke ble nabovarslet i 
forbindelse med søknaden. Ved senere søknader om felling av trær vil kommunen 
kreve nabovarsling. 
 
Kommunens avgjørelse: 
Skjøtselen fortsetter i henhold til gjeldende skjøtselsavtale. Avtale gjelder til en av 
partene sier opp avtalen. Dersom Tussefaret boligsameie ønsker å være deltaker i 
skjøtselsavtalen bes det om forespørsel fra styret i boligsameiet. Dette blir i så fall en 
inngåelse i eksisterende avtale. 
 
Kommunen kan ikke se noen grunn til å revidere avtalen på det gjeldende tidspunkt. 
  
 
 
 
  
Pernille Sandemose 
Naturforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Sted 
Maria Bettina Belle 
og Clas Magne 
Kjølberg 

           Tussefaret 11 b 1446 DRØBAK 

Terry Miles            Tussefaret 9 a 1446 DRØBAK 
Drifterne av 
friområdet Nordre 
Rånåsdam 

Ellen Skoglund 
Plunkett 

Skorkeberg Allé 9 i 1447 DRØBAK 
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Frogn kommune 
v/Pernille Sandemose     Drøbak, 29. mai 2016 
 
 
 
 
 
Klage over kommunens avgjørelse om skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås 
dam 
 
Vi viser til kommunens to brev datert 9. mai 2016. 
 
Kommunens saksbehandling 
Denne saken har pågått over mange år, og med ulike aktører fra kommunens side. 
 
Oppsummert viser kommunens håndtering av saken  manglende forståelse for 
kommunens rolle og ansvar som forvaltningsorgan, og manglende kompetanse på 
forvaltningsregler og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper.  Vi viser i den 
forbindelse til manglende helhets- og konsekvenstenkning, manglende sakshistorikk, 
kontinuitet og notoritet, unnlatelse av å svare på henvendelser, brudd på regler vedr. 
innsyn i dokumenter, manglende oppfølging, uetterrettelighet m.v.  Kommunen har til 
og med selv uttalt at vi har blitt ”usaklig forskjellsbehandlet”, jf.  møtet 9. mars 2015. 
 
Vi forstår at det er krevende å overta og saksbehandle en sak med så mange hull og 
mangler.  Like fullt er kommunens naturforvalter nå ansvarlig for saken og 
saksbehandlingen på kommunens vegne. 
 
Vi forventer at en naturforvalter skal sørge for forvaltning og ivaretagelse av nettopp 
naturen, dvs. både fauna og flora.  Svaret fra kommunen viser imidlertid at 
naturforvalterens fokus kun er på amfibiene og skjøtternes interesser.  Kommunens 
naturforvalter viser seg faktisk å være mindre opptatt av naturforvaltning enn de forrige 
saksbehandlerne.  Tillatelse av felling av 8 trær mindre enn 1 år etter at 
naturforvalterens forgjengere avslo ytterligere felling, er i tillegg gitt vilkårlig uten en 
natur-/trefaglig begrunnelse – skjøtterne fikk selv velge hvilke trær de ville felle.  Videre 
fremgår det av tilsendte dokumenter at naturforvalteren også er villig til på nytt ved en 
senere anledning å felle det eneste treet i umiddelbar nærhet til dammen.  Dette til tross 
for at kommunen tidligere har merket dette som et tre som skal bli stående og at 
kommunens amfibiekonsulent, Kjell Sandaas, i brev av 22. april 2015 bekrefter at treet 
ikke er til skade for amfibiene.  Av samme brev fremgår for øvrig at store deler av 
friområdet ikke har betydning for amfibiene, og dette bruker kommunens naturforvalter 
utrolig nok som argument for felling av trær.   
 
Noen kommentarer til kommunens svar 

 ”Kommunen har ikke journalført dokumenter i etterkant av møtet 9. mars 2015.” 
 
Den omfattende dokumentasjonen vi gjennomgikk og utdelte på møtet er m.a.o. 
ikke registrert på saken, ei heller finnes det dokumentasjon og notoritet om 
innholdet og utfallet av møtet. En graverende følge av dette er at kommunen ”kan 
ikke bekrefte” sine uttalelser i møtet 9. mars 2015. ”Kommunen mener at de 
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bekreftet at det ikke ville bli gitt tillatelse til hugging av trær utover 
skjøtselsavtalen” og ”har en annen forståelse av utfallet av møtet”.  Skal vi forstå 
dette slik at kommunens representanter ikke husker noe annet fra møtet, og at 
det eneste resultatet av møtet da hevdes å være at det ikke ville bli gitt tillatelse 
til hugging av trær utover skjøtselsavtale?  Og hvordan kan naturforvalteren, som 
var fersk på saken, mindre enn ett år etter at forgjengerne avslo søknad om 
felling, likevel gi tillatelse til felling av hele 8 trær?  
 
Vi står fast ved at innholdet og utfallet av møtet var slik som beskrevet i vår e-
post av 22. mars d.å.  Uttalelsene som kommunens representanter kom med der 
var svært betydningsfulle for oss, og er ikke av en karakter som kan misforstås. 
Det positive innholdet i og utfallet av møtet var da også årsaken til at 
kommunens manglende svar på brev av 8. januar 2014 ikke ble forfulgt.  Vi har 
avventet kommunens oppfølging av egne uttalelser i møtet, og føler oss derfor nå 
ført bak lyset/holdt for narr  av kommunen. 
 

 ”Kommunen kan ikke se at det har vært ulovlig hugst eller brudd på 
skjøtselsavtalen.” 
 
På hvilket grunnlag har kommunen v/naturforvalteren kommet frem til dette? 
I vedlegget til brevet av 8. januar 2014 har vi påvist at det er hugget et tre, 
merket A, med stammediameter større enn 10 cm, jf. skjøtselsavtalens pkt. 2 a, og 
som iht. pkt. 2 d ikke kan felles uten at dette er avklart med kommunen.  Denne 
trefellingen har vi også tatt opp muntlig med kommunen og påvist på 
befaringsmøter.  Kommunen har hverken tidligere eller nå anført at det ble gitt 
tillatelse til hugst av dette treet, ei heller fremlagt dokumentasjon på at slik 
tillatelse er gitt.  Er ikke dette da brudd på skjøtselsavtalen/ulovlig hugst?   
 
I 2015 ble det også foretatt hugst bl.a. på et område rett øst for gjerdet og som vi 
mener tilhører Tussefaret Boligsameie.  Dette tok vi opp med kommunen og det 
ble også påpekt på befaringen 9. mars 2015. Hertil kommer at vi før 
skjøtselsavtalen ble inngått ba kommunen sørge for grensemerking nettopp for å 
unngå slike situasjoner, men kommunen ville ikke etterkomme dette.  Vi ber 
kommunen svare på hva som gjort for å sørge for at partene i skjøtselsavtalen er 
kjent med friområdets grenser, og for å avklare om det er hugget utenfor 
friområdet, dvs. ulovlig hugst på vår tomt. 
 
Iht. pkt. 3 e i skjøtselsavtalen skal drifterne søke å ha et godt forhold til naboer 
som ikke inngår i denne avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 
Vi har aldri blitt kontaktet av drifterne før inngrep på friområdet,  ikke en gang 
når de har gått løs på områder tett opptil friområdets grenser og til våre hus. I 
motsetning til hva som skal ha blitt sagt til kommunens representant ifm. 
søknaden om felling av trær, vet skjøtterne meget godt at vi er svært opptatt av 
friområdet. 
 

 ”Kommunen kan ikke se at det arbeidet som er utført på området er i strid med 
hverken skjøtselsplanen eller skjøtselsavtalen” 
 
”Kommunen er enig i at området er åpnet opp men dette er i henhold til planer og 
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avtaler” 
 
For så vidt gjelder ulovlig hugst og strid med skjøtselsplanen viser vi til punktet 
over.  
 
Når det gjelder skjøtselsplanen og –avtalen har tydeligvis kommunens 
naturforvalter en annen oppfatning enn sine forgjengere som mente at det var 
åpnet for mye.  Selv om kommunens representanter fra møtet i 2015 nå ikke kan 
”bekrefte” dette, så underbygges dette av at disse i ettertid ”mener at de bekreftet 
at det ikke ville bli gitt tillatelse til hugging av trær utover skjøtselsavtalen”, og det 
faktum at de faktisk avslo søknad om hugging av ti trær.   
Vi finner det også urovekkende at naturforvalteren ikke har sett manglene i 
gjeldende avtale. 
 
Vi har for øvrig ikke bestridt at mye av det som har vært gjort på friområdet er 
innenfor skjøtselsavtalen.  Samtidig har vi både advart om og påvist de sørgelige 
resultatene av dette. 
 
Poenget er jo nettopp at skjøtselsavtalen, men unntak for hensynet til amfibiene, 
er uten overordnet plan og mål, og mangler vesentlige elementer og overordnet 
helhetstenkning. Behovet for åpenhet er knyttet til amfibiene, og som det fremgår 
av brev av 22. april 2015 fra kommunens amfibiekonsulent, Kjell Sandaas, gjelder 
dette for landområdet rundt dammen.  I samme brev bekrefter Sandaas at andre 
trær i nærområdet i syd og sydvest har så stor avstand til dammen at disse ikke 
har betydning for livet i dammen eller landområdet rundt dammen.  Hensynet til 
salamanderne kan altså verken  brukes som argument for åpning av hele 
området eller trefelling på andre deler av friområdet.   
 
Skjøtselsplanens mangler, kombinert med kommunens liberale og tilsynelatende 
ukritiske holdning til felling av trær, har resultert i at en liten gruppes 
særinteresser for å maksimere sine sol- og utsiktsforhold i praksis er førende for 
skjøtselen av friområdet.  Disse har for øvrig kjøpt bolig med skogteig i front, 
mens vi på vestsiden av friområdet kjøpte bolig i det som den gang var en 
skogkant.   Til tross for dette og selv om vi, pga. våre boligers plassering 
(nedsenket og tett opp til friområdet) og vannavsigsproblematikk, blir negativt 
berørt av inngrepene  på friområdet, tas det ikke hensyn til annet enn drifternes 
særinteresser. 
 
Resultatet har vært ødeleggende, friområdet er deformert, flotte majestetiske 
trær er felt uten annen reell begrunnelse enn at noen vil tilegne seg bedre sol og 
utsiktsforhold, det som vokser opp er kratt og tjafs, og ingen nye trær får sjansen 
til å vokse opp.  Levekårene for det øvrige dyrelivet, som har vært rikt og til glede 
for mange,  forringes mer og mer. 
 

 ”I en e-post datert 01.05.16 ønskes det et møte i forbindelse med eventuell fornying 
av skjøtselsavtalen og at uttalelser fra en professor ved NMBU tas med i 
betraktningen av en annen type skjøtsel av området. (…) Kommunen ønsker ikke å 
fornye skjøtselsavtalen.” 
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Vi stiller oss svært kritisk til at kommunens naturforvalter blankt avviser 
muligheten for faglig bistand fra NMBU.  Naturforvalteren synes å mene at det er 
umulig å forene hensynet til amfibiene med andre hensyn, og dette til tross for at 
større deler av friområdet ikke har betydning for amfibiene. 

 
Skjøtselsplan for hele friområdet 
Vi mener at kommunens avgjørelse om at skjøtselen skal fortsette i henhold til gjeldende 
skjøtselsavtale inneholder vesentlige feil og mangler.   Saken er ikke tilstrekkelig 
opplyst, herunder bygger den på feil fakta og manglende dokumentasjon,  og viktige 
elementer for en helhelhetlig skjøtselsplan forblir utelatt. 
 
Vi stiller oss uforstående til at kommunens naturforvalter ikke ser at en skjøtselsplan for 
hele friområdet både kan og må ivareta flere hensyn, herunder hensynet til øvrig fauna 
og flora med en mangfoldig vegetasjon både med tanke på art og størrelse.   
 
Vi registrer for øvrig at Plunkett i e-post av 11. april d.å. prøver å gjøre et poeng av at det 
bare er 2-3 fra Tussefaret Boligsameie som involverer seg.  For det første spiller det 
ingen rolle om og hvor mange som faktisk tar til motmæle, kommunen har et selvstendig 
ansvar i denne saken.  For det andre påpekes det at alle 6 eneboligeierne i Tussefaret 
Boligsameie har stått og fortsatt står samlet i denne saken.  Vi finner det for øvrig lite 
formålstjenlig at styret/sameiet skal håndtere denne saken opp mot kommunen, all den 
tid det er vi som sitter med kunnskapen og dokumentene i saken, og vi som blir direkte 
berørt.   
 
Vi er opptatt av både å bevare amfibiene, øvrig fauna og flora og ikke minst siste rest av 
Sogsti skog.  Med tanke på den omfattende fortettingen i Drøbak, og det fokus som ellers 
er på miljø og forurensning,  burde det også for kommunen fremstå som særlig viktig å 
bevare skogteigen som grønn lunge og ”hundremeterskog”. 
 
Manglende dokumenter og svar 
Vi går ut i fra at skjøtterne har utarbeidet et dokument som nærmere beskriver hvordan 
avgjørelsene tas, hvordan oppgavene og utgiftene fordeles mv., og at kommunen har 
dette.  Vi ber om innsyn i dette dokumentet. 
 
Videre etterspør vi kommunens avslag av 1. juni 2015 på skjøtternes søknad om felling 
av trær samt den endrede søknaden om felling, da vi ikke kan se å ha mottatt dette. 
 
Vi etterspør også kommunens redegjørelse vedr. endringen i skjøtselsavtalen, slik det 
ble bedt om i brev av 8. januar 2014 fra styret i Tussefaret Boligsameie til kommunen. 
Forut for og i fellesmøtet med kommunen i april 2012 hadde den skjøtselsavtalen som 
ble behandlet følgende ordlyd i pkt. 1 andre avsnitt: 
”Deler av eiendommen er tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager og felles 
uteanlegg.  Det er ikke gitt noen tillatelse til dette (…)” I den gjeldende skjøtselsavtalen 
har det blitt foretatt en mildt sagt underlig endring til ”Eiendommene tillates ikke tatt i 
bruk av tilstøtende eiendommer til private hager og felles uteanlegg.  Dersom slike aktuelle 
arealer finnes (…)” (våre understrekning).   
 
Vi tar forbehold om å komme tilbake med ytterligere anførsler. 
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Vi ser svært alvorlig på saken og krever et møte med kommunen. 
 
Kontaktpersoner: Terry Miles , tmiles21@gmail.com 

         Maria B. Belle, maria.b.belle@hotmail.no 
 

Fylkesmannen er underrettet ved kopi av dette brevet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Terry Miles og Maria B. Belle 
På vegne av eneboligene i Tussefaret Boligsameie 
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Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 23. juni 2016 12:55 
Til: Pernille Sandemose 
Emne: Møte - friområdet ved Nordre Rånås dan 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Hei,  
Har prøvd å få tak i deg hele uken, men du er opptatt når jeg er ledig og vice versa. 
Jeg ber deg derfor om å ringe meg på tlf. 99024858  . Det er straks sommerferie og det er viktig og 
hensiktsmessig at vi kommer i dialog og får avtalt et møte. Jeg minner i den forbindelse om at vi besitter 
fakta og dokumenter som kommunen ikke har, og som kommunen trenger til sin saksopplysning.   
 
Hilsen  
Maria B. Belle 
 
Sendt fra min iPhone 
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Fra: Terry Miles <tmiles21@gmail.com> 
Sendt: 8. juli 2016 14:40 
Til: Pernille Sandemose 
Kopi: maria bettina belle; Clas M. Kjølberg 
Emne: Frimområdet ved Nordre Rånås dam 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

Pernille Sandemose 

Vi  viser til telefonsamtale 29. juni d.å. og bekrefter at vi kan møte kommunen 23. august s.å. kl. 
1400. 

Vi stiller oss forøvrig uforstående til at kommunen ikke har reagert på vårt klagebrev av 29. mai 
d.å., herunder at kommunen ikke har sørget for et møte før sommerferien og at kuttingen på 
friområdet får fortsette som før.  Vi har heller ikke mottatt dokumentene vi har bedt om innsyn 
i, og ber om at disse nå sendes oss snarest. 

Vi ber om en bekreftelse på at denne e-posten er mottatt. 

Med hilsen 

Terry Miles 
Maria B. Belle 
Clas M. Kjølberg 
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Fra: Pernille Sandemose 
Sendt: 8. august 2016 08:16 
Til: 'tmiles21@gmail.com' 
Kopi: 'cmkjolberg@gmail.com'; Maria Bettina Belle og Clas Magne Kjølberg 

(maria.b.belle@hotmail.no) 
Emne: SV: Friområdet ved Nordre Rånås dam 
Vedlegg: Rapport utførte tiltak Nordre Rånåsdam.pdf; ref. møte 310811 rev. 

220911.pdf; ref. møte 160412, rev. 240412.pdf; forslag skjøtselsavtale 
060911.pdf; forslag skjøtselsavtale 100712.pdf; forslag skjøtselsavtale 
190412.pdf; VS: SV: Stillhet 

 
Hei. 
 
Beklager sent svar på e-posten din, dette er på grunn av ferieavvikling. 
 
Jeg var på vei til å svare på klagebrevet, men valgte å ikke gjøre det da vi avtalte møtet. Vi svarer ut 
klagemomentene i møtet. Jeg forstår at dere ønsket møte før sommeren, men det har ikke dessverre 
passet for oss.  
 
Angående innsyn i dokumenter: 

 Dere ber om et dokument med beskrivelse av hvordan drifterne planlegger sin skjøtsel. 
Kommunen har ikke som krav at drifterne skal utarbeide plan. Vi har imidlertid fått en rapport på 
status fra 2015. Denne er vedlagt. 

 Kommunens avslag er beklageligvis ikke journalført, men e-posten er vedlagt. 

 Ut i fra referater tilgjengelig er det gjort flere endringer underveis i prosessen fram til endelig 
avtale. Referatene og forslagene til avtale er vedlagt. Endelig avtale ble oversendt i dokument av 
10.05.16.  

 
 
Med vennlig hilsen 

Pernille Sandemose 
Naturforvalter og fungerende enhetsleder MIK 
Miljø og forvaltning - Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk 
 

 
Besøksadresse:  Hestehagen  5, Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 400 27 372 |  pernille.sandemose@frogn.kommune.no 

 
Fra: Terry Miles [mailto:tmiles21@gmail.com]  
Sendt: 8. juli 2016 14:40 
Til: Pernille Sandemose 
Kopi: maria bettina belle; Clas M. Kjølberg 
Emne: Frimområdet ved Nordre Rånås dam 
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Pernille Sandemose 

Vi  viser til telefonsamtale 29. juni d.å. og bekrefter at vi kan møte kommunen 23. august s.å. kl. 
1400. 

Vi stiller oss forøvrig uforstående til at kommunen ikke har reagert på vårt klagebrev av 29. mai 
d.å., herunder at kommunen ikke har sørget for et møte før sommerferien og at kuttingen på 
friområdet får fortsette som før.  Vi har heller ikke mottatt dokumentene vi har bedt om innsyn 
i, og ber om at disse nå sendes oss snarest. 

Vi ber om en bekreftelse på at denne e-posten er mottatt. 

Med hilsen 

Terry Miles 
Maria B. Belle 
Clas M. Kjølberg 
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Rapport for utførte tiltak med midler 

Bevaring av amfibier i Nordre Rånåsdam i Frogn 
Referanse 15S21E38     2014/24222-27 M-NA 

 

 
 

Friområdet ved dammen sett fra sør, en vakker vårdag, med Sogsti Skog 1 Boligsameie på høyre. 
 
 
 
 
”Ved å gjøre området mer innbydende for naboene, vil flere bruke området og ta vare på det og dette vil igjen 
komme til fordel for amfibiene” 
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Drøbak 02.11.2015 

Bevaring av amfibier i Nordre Rånåsdam i Frogn 
 
I april 2015 ble Sogsti Skog 1 Boligsameie tildelt kr 30.000 for skjøtsel av friområdet for salamandere. 
Det var Eldar Stokmo som i 2014 søkte om midler. Nytt styre, under ledelse av Ellen S Plunkett, tok 
roret videre for prosjekt og iverksettelse av tiltak. I samråd med boligsameiets styre, felles interesser 
blant naboer og ved å ivareta retningslinjer satt av Fylkesmannen, ble midlene fordelt slik: 
 

 Utlegg Sogsti Skog 1 Boligsameie 
1. Krattklipper, innkjøpt 2014    4866.-    X 
2. Innkjøp av motorsag   3500.-   X 
3. Konsulenttjeneste          1000.-   X   
4. Trebrygge på påler     13000.-   X 
5. Rastebenk 2 stk                 3800.-   X 
6. Infoskilt                          4319.-   X   
                                    (30.485.-) 
 
 
 

 
 
 

Nordre Rånåsdam. Her er løvtrær på innsiden fjernet og årsskudd holdt nede. Alle grener er fjernet slik at 
minst mulig avfall havner dammen. Et andehus er også fjernet. Bildet er tatt før det ble satt opp brygge. 
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Nærmere forklaring til postene 
 
1 og 2: Verktøy for skjøtsel av friområdet.  
For å enklere kunne drive vedlikehold og skjøtsel av området også i fremtiden, ref skjøtselsplan for 
området, har vi kjøpt inn verktøy. Fra lokal forhandler,Jobu Skog og Hagemaskiner, har vi i 2014 
kjøpt inn en krattklipper og nå i 2015 kjøpt inn en motorsag. 
 

 
 
3. Komme i gang – befaring med Kjell Sandaas 
24.april 2015 hadde vi en times befaring på området med salamanerekspert Kjell Sandaas. Vi fikk 
status for området, veiledning og gode råd på veien videre.  Kort oppsummert er det godt med liv i 
dammen og skjøtselen naboene har nedlagt gjør forholdene  ideelle for amfibiene. At dammen gror 
igjen er naturlig og en oppgraving må skje med maskinkraft. Ved å gjøre området mer innbydende 
for naboene, vil flere bruke området og ta vare på det og dette vil igjen komme til fordel for 
amfibiene. 
 
4. Trebygge på påler 
Vi har satt opp en hyggelig trebrygge i vestsiden av dammen. Her kan flest naboer se bryggen fra 
sine eiendommer, vi får et naturlig fint tråkk rundt dammen og alle kan komme nærmere og beskue 
det rike livet i dammen, på en bedre måte enn langs den ujevne kanten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dugnadsgjengen 
mai 2015. 
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5. Rastebenker 
Det er satt opp to solide rastebenker ved dammen. En er tenkt plassert ved  porten til våren og en er 
plassert nærmere Sogsti Skog Sameie 2. Fra begge benkene kan man beskue dammen. 
 
6. Informasjonsskilt 
For alle de tre dammene på Skorkeberg er det i samarbeid med Kjell Sandaas laget et flott skilt med 
kart, historie og faktaopplysninger med bilder av artene. Kostnaden ble delt mellom Norde dam og 
Skogrodammen ved Jan Kristian Schønheyder. Skiltene er montert ved porten/gjerdet på hver dam.  
Det er mange naboer og turgåere som ikke kjenner til disse dammene og det rike livet i dem, så med 
disse skiltene øker vi forhåpentligvis både kunnskap og interesse.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Trebryggen og infoskiltet er byggemeldt og godkjent av Frogn kommune.  
 
Sommeren 2016 vil vi sette ut vannliljer og gule iris som vi vil hente lokalt i en annen  dam i 
kommunen. Vi vil også sette en ekstra sikkerhetslenke på porten med tanke på småbarn.  
 
Lokalavisen, Akershus Amtstidene, har fulgt opp med 2 artikler om disse tilskuddsmidler. 
 
Naboer og parter i skjøtselsplanen har et felles ønske om å felle trær på området, for å bedre 
lysforhold, og vi har en trefellingssøknad inne hos kommunen. Felling av disse trær har ingen 
betydning for livet i dammen, ref Kjell Sandaas. Søknaden følger også retningslinjer i skjøtselsplanen. 
 
Vi har lagt ned mye dugnadstimer i prosjekt og skjøtsel for disse tiltak. 
Total kost for disse tiltak er 30.485.- og er lagt ut av Sogsti Skog 1 Boligsameie. 
 
Denne rapport er skrevet av Ellen S. Plunkett og sendt inn via 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no.  
Den er delt med tilgrensende naboer og Frogn kommune. 
 
Ellen S. Plunkett  
For Sogsti Skog Boligsameie 1 
Skorkeberg alle 9i, 1447 Drøbak 
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 MØTEREFERAT   
MØTETYPE Samarbeid 
PROSJEKT Skjøtsel kommunalt friområde rundt nordre Raanaasdam 
MØTESTED Nordre Raanaasdam TID 31.08.11 kl. 15-16 
TILSTEDE 
Navn 

 
Firma 

 
Fork 

 
Tlf. 

 
e-post 

Karin Løvaas 
Jim McGowan 
Eldar Stokmo 
Trond Tingberg 
Hilde Tamburplass 
Ole Gripstad 
Anne Gripstad 
Jan Kjellgren 
Kjell Hole 
Maria B. Belle 
Kristoffer Djerv 
Anne Schäffer 
Jan Birger Høyer 
Thomas Hoel 
Kjell Sandaas 
Arne Bråthen 

Sameiet Sogsti skog 2 
Sameiet Sogsti skog 1 
Sameiet Sogsti skog 1 
Beboer v/Skogrodammen 
Beboer nord for dam 
Beboer nord for dam 
Beboer nord for dam 
Sameiet Sogsti skog 1 
Tussefaret sameie 
Tussefaret sameie 
Sogsti Skog borettslag 
Tussefaret sameie 
Sameiet Sogsti skog 1 
Tussefaret sameie 
Rådgiver 
Frogn kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41531320 

k.lovaas@online.no 
jim@online.no 
stokmo@dknett.no 
trond.tingberg@lexus.no 
hilde.tamburplass@netcom.no 
o-lagri@online.no 
 
jkjellg@online.no 
kjelhole@online.no 
maria.b.belle@politiet.no 
kristoffer@djerv.com 
anne@tegnerforbundet.no 
 
thohoel@online.no 
kjell.sandaas@gmail.com 
arne.braathen@frogn.kommune.no 

REFERAT SENDES 
Navn Firma Fork Tlf. e-post 
Møtedeltakere med oppgitt 
e-postadresse, Otto 
Baltzersen 

    

NESTE MØTE Ikke fastsatt REF FK/AB, rev. 22.09.11 møtested  
 

PUNKT TITTEL, SAK FRIST ANSVAR 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrunn 
Frogn kommune eier gnr. 71/433 som er regulert til friområde. 
Eiendommen er omgitt av boligeiendommer. Dammen og området 
rundt er viktige arealer for amfibier. For alle parter er det viktig å 
holde området i hevd. Frogn kommune ønsker å overlate mest mulig 
av ansvaret for friområdet til beboerne rundt og ønsker å få etablert en 
skjøtselsavtale på samme lest som med beboerne rundt søndre dam. 
 
Oppsummering fra møtet. 
a. Kommunen ønsker samarbeid med beboere om skjøtting og 

håper med det at området framstår med en akseptabel standard og  
blir ivaretatt slik at beboere på alle sider er enige om 
innhold/skjøtting og er tilfreds med hvordan området framstår. 

b. Sandaas har utarbeidet en skjøtselsplan for nordre Raanaasdam 
med fokus på amfibier. Rapporten er sendt ut til sameier m.fl. 
tidligere.  Sandaas ga en generell informasjon om amfibier og 
spesielt om amfibienes liv i og rundt området Skogrodammen, 
nordre og søndre Raanaasdam. Viktig å få ryddet for kratt, 
busker m.m. innenfor gjerdet til dammen, tynning av vegetasjon 
vest for dammen, “andehus” bør fjernes etc.  Skjøtselsplanen til 
Sandaas forutsettes å inngå som en del av en eventuell 
skjøtselsplan mellom beboerne og kommunen. 

c. Fra flere framkom at området er kommunalt, og at kommunen må 
ta ansvar for å holde det vedlike. Kommunen ønsker at beboerne 
rundt eiendommen i størst mulig utstrekning skal styre og 
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forvalte eiendommen. Dette vil medføre dugnadsinnsats, mens 
også kostnader. Kommunen kan bidra i begrenset grad bl.a. 
gjennom eventuelle tilskuddsmidler fra statlig hold. Forholdet 
kan reguleres nærmere i en skjøtselsavtale. 

d. Trær/vegetasjon vil det være utfordrende å få en felles forståelse 
til. For å oppnå enighet vil det være viktig å se langsiktig på 
tynning av større trær og litt større buskvegetasjon. I første 
omgang blir målsettingen og bli enige om noe og eventuelt 
videreføre det hvis området er tjent med det. 

e. Det er stor tilvekst på området. Buskas og småvegetasjon  
innenfor gjerdet til dammen samt langs/i gangtraseen sørover til 
søndre dam kan med fordel ryddes opp i så snart som mulig. 
Dersom sameiene, borettslag og representant for boligene mot 
nord blir enige om det kan dette gjennomføres på dugnad 
umiddelbart. 

f. Kommunen sender ut et utkast til skjøtselsavtale til partene. 
Forslaget kan være tema på nytt møte mellom partsrepresentanter 
og kommunen. Målsetting om å ha en skjøtselsavtale på plass før 
våren 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE 
 
FK 
 
ALLE 
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 1 

 MØTEREFERAT   
MØTETYPE Samarbeid 
PROSJEKT Skjøtsel kommunalt friområde rundt nordre Raanaasdam 
MØTESTED Møterom Husvik, Frogn rådhus TID 16.04.2012 
TILSTEDE 
Navn 

 
Firma 

 
Fork 

 
Tlf. 

 
e-post 

Heidi Hellesvik 
Vigdis Hagen 
Gerrit Veer 
Ole Gripstad 
Hanne C. Urfjellmo 
Maria B. Belle 
Kjell Hole 
Bjørn Edholm 
Arne Bråthen 

Sameiet Sogsti skog 1 
Sameiet Sogsti skog 2 
Sameiet Sogsti skog 2 
Beboer nord for dam 
Sogsti Skog borettslag 
Tussefaret sameie 
Tussefaret sameie 
Frogn kommune 
Frogn kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
FK/AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
41531320 

heidi.hellesvik@gmail.com 
vigdis@sva-marg.com 
gerrit.veer@hotmail.com 
o-lagri@online.no 
hcurfjellmo@gmail.com 
maria.b.belle@politiet.no 
kjelhole@online.no 
bjorn.edholm@frogn.kommune.no 
arne.braathen@frogn.kommune.no 

REFERAT SENDES 
Navn Firma Fork Tlf. e-post 
Møtedeltakerne, Otto 
Baltzersen 

    

NESTE MØTE Ikke fastsatt REF FK/AB, 19.04.12 rev. 24.04.12 pkt. 2d og 3a 
 

PUNKT TITTEL, SAK FRIST ANSVAR 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrunn 
Frogn kommune eier gnr. 71/433 som er regulert til friområde. 
Dammen og området rundt er viktige arealer for beboerne i området 
og for amfibier. For alle parter er det viktig å holde området i hevd. 
31.08.11 ble det avholdt møte på stedet og naboer var representert. I 
ettertid har det vært forsøkt å få til en omforent skjøtselsavtale. 
Avtaleforslag er tidligere sendt ut. Møtet har til hensikt å komme fram 
til en omforent løsning. 
 
Innspill på møtet 
a. Sameiet Sogsti skog1 ønsker at det blir et opplegg med at 

området blir ivaretatt slik at det ikke gror igjen. Behov for 
tynning av trær og fjerning av buskas. 

b. Sameiet Sogsti skog 2 har samme interesse/oppfatning som 
sameie 1. Ønsker at det blir enighet om en felles avtale i tråd 
med forslaget som er framlagt tidligere. 

c. Sogsti skog borettslag ønsker at de enkelte 
sameier/borettslag/boliggrupper får hvert sitt område å skjøtte. 
Stiller spørsmål med hvem som har ansvar for dam og amfibier. 

d. Representantene fra styret i Tussefaret Boligsameie har foreslått 
en mulig løsning der avtalepartene fordeler skjøttingen av 
friområdet seg i mellom.  Tussefaret stiller også spørsmål ved 
kommunens ansvar i.f.t. ivaretagelse av dammen og amfibiene. 
Tussefaret ønsker å bevare området som et naturområde.  Det 
som gjenstår av skogen/skogteigen på området langs Tussefaret 
og mot dammen og stien fra den asfalterte gangveien til dammen, 
må bevares mest mulig urørt som skog-/naturområde/ 
”hundremeterskog”.  Tussefaret viser til at dette området fortsatt 
må være et naturlig habitat for et rikt og variert dyreliv.  
Vegetasjonen i området vest for dammen må bevares også med 
tanke på å minske vannavsig mot Tussefaret.  Sameiet skal 
behandle spørsmålet om inngåelse av skjøtselsavtale på årsmøtet 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

30. april d.å.  
e. Boliggruppe nord for dammen ønsker en felles avtale og at 

området blir ivaretatt slik at det ikke gror igjen og at det blir 
foretatt tynning av eks. trær og buskas. Opprettholdelse av stien 
gjennom området er viktig. 

f. Kommunen ønsker at det kommer i stand en avtale hvor alle 
naboene er representert. Dersom det ikke lar seg gjøre er 
kommunen innstilt på å inngå avtale med de som vil være med på 
en avtale som dekker hele friområdet. Alternativet vil være at det 
ikke blir inngått noen avtale, men at kommunen skjøtter arealet 
selv med fokus på dam og vegetasjon knyttet mot regler i 
naboloven. Uansett avtale eller ikke er det kommunen som eier 
arealet og som til syvende og sist har ansvaret for dammen og 
tilstanden til friområdet for øvrig.  
Ved en avtale forutsettes det det at meste av arbeid utføres på 
dugnad. Kommunen kan ikke love økonomiske bidrag, men det 
kan være aktuelt med bistand til å fjerne kvist og buskas som blir 
felt og lagt i haug ved kjørbar vei. 

 
Konklusjon. 
a. Det synes som om det er stor enighet blant flertallet for behovet 

for tynning av trær og rydding av buskas.  Representantene fra 
Tussefaret har ingen bemerkninger/kommentarer til at det ryddes 
noe på deler av friområdet, spesielt rundt dammen og langs stien 
mellom dammen og den asfalterte gangveien. Når det gjelder 
skogteigen, herunder området vest for dammen, viser imidlertid 
Tussefaret til sine særskilte uttalelser om dette området, jf. pkt. 2 
d ovenfor.  Ingen har imidlertid ønske om å rasere området for 
trær, men ønsker at det skal fremstå som et pent naturområde. 
Kommunen sender ut møtereferat og forslag til avtale. 

b. Eventuell avtaleinngåelse avventes til årsmøtet i Tussefaret 
sameie har tatt stilling til saken. 

c. Dugnad for å rydde sti og løvvegetasjon rundt dam ønskes 
igangsatt så snart som mulig, men avventes til etter at Tussefarets 
beslutning foreligger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komm. 
 
 
Alle 
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AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: *** *** ***), Sameiet Sogsti skog II                       
(org.nr.: 971 256 621), Sogsti skog borettslag, Tussefaret boligsameie (org.nr.: 

976 895 843) og Ole Gripstad (repr. for tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt 
drifterne) 

 
og 

 
Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 

(org. nr. 963 999 089) 
  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 
 
 
1. Eiendommens betegnelse og omfang. 
 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog. Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde. På eiendommen ligger en inngjerdet 
dam. Fra dammen går det en overvannsledning vestover. Deler av eiendommen er 
tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager og felles uteanlegg. Det er ikke 
gitt noen tillatelse til dette og aktuelle arealer kan kommunen kreve tilbakeført til 
friområdet uten spesiell begrunnelse. 
 
 
2. Omfang av skjøtsel og drift 
 
Eiendommen skal skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som framkommer 
av denne avtalen. Drifterne må være enige seg imellom om omfanget av 
arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak iverksettes. I tvilstilfeller 
og ved uenighet avklares spørsmål i dialog mellom drifterne og kommunen. Drifterne 
er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene. Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen. En kopi av 
rapporten følger vedlagt. Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. holde undervegetasjon nede, fjerne små trær med stammediameter mindre 
enn 10 cm hvis ønskelig og eventuelt etablere gressbakke på deler av arealet. 
Det er spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med grønn 
linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp. 
c. rydde søppel som ligger i området. 
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d. felle eller oppstamme trær. Dersom trær står nærmere hverandre enn 5 meter 
kan drifterne felle de uten nærmere avtale med kommunen. Viktig å ha fokus 
på områdene som er innrammet med svart linje i figur 1 i Sandaas’ rapport. 

e. melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 
trefelling, bygging etc.) på arealet. 

f. la området være tilgjengelig for allmennheten. 
g. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam. Eventuelle skader eller avvik meldes til 

kommunen. 
h. beholde eksisterende komposthauger og eventuelt opprette nye rundt 

dammen slik som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 
3. Andre forhold 

a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 
eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvar for at inntaket til overvanns-/ utløpsledningen fra 
dammen holdes åpen. Drifterne skal imidlertid føre tilsyn med inntaket og 
melde til kommunen dersom det har oppstått skader eller risiko for igjentetting. 

c. Kommunen ivaretar ansvar for gjerde rundt dammen.  
d. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

e. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. 
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

f. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 
 
4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 
 
Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
 
 
6. Annet 
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Denne avtale er utferdiget i tre eksemplarer hvorav partene har hvert sitt 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Tussefaret boligsameie 
 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 
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AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: … … …), Sameiet Sogsti skog II (org.nr.: 971 256 
621), Sogsti skog borettslag (org.nr.: 951 865 338), og Ole Gripstad (repr. for 

tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt drifterne) 
 

og 
 

Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 
(org. nr. 963 999 089) 

  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 
 
 
1. Eiendommens betegnelse og omfang. 
 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog. Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde. På eiendommen ligger en inngjerdet 
dam. Eiendommen tillates ikke tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager 
og felles uteanlegg. Dersom slike aktuelle arealer finnes, kan kommunen kreve 
tilbakeført til friområdet uten spesiell begrunnelse. 
 
 
2. Omfang av skjøtsel og drift 
 
Eiendommen skal skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som framkommer 
av denne avtalen. Drifterne må være enige seg imellom om omfanget av 
arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak iverksettes. I tvilstilfeller 
og ved uenighet avklares spørsmål i dialog mellom drifterne og kommunen. Drifterne 
er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene. Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen. En kopi av 
rapporten følger vedlagt. Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. holde undervegetasjon nede, og hvis ønskelig fjerne små trær med 
stammediameter mindre enn 10 cm og eventuelt etablere gressbakke på deler 
av arealet. Det er spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med 
grønn linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. Noe undervegetasjon 
som består av busker av hassel, rogn, einer bevares. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp. 
c. rydde søppel som ligger i området. 
d. felle og oppstamme trær. Dersom trær står nærmere hverandre enn 5 meter 

kan de normalt fjernes, men felling må avklares med kommunen i hvert enkelt 
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tilfelle. Viktig å ha fokus på områdene som er innrammet med svart linje i figur 
1 i Sandaas’ rapport. 

e. melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 
trefelling, bygging etc.) på arealet. 

f. la området være tilgjengelig for allmennheten. 
g. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam. Eventuelle skader eller avvik meldes til 

kommunen. 
h. beholde eksisterende komposthauger og eventuelt opprette nye rundt 

dammen slik som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 
3. Andre forhold 

a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 
eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvar for gjerde rundt dammen.  
c. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

d. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. 
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

e. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 
 
4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 

 
 
Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
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6. Annet 
 
Denne avtale er utferdiget i fem eksemplarer hvorav partene har hvert sitt. 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 



7/18 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam - 18/00040-10 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam : Vedlegg 26, Svar fra kommunen og innsyn i dokumenter 08.08.16

 

 

AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: *** *** ***), Sameiet Sogsti skog II                       
(org.nr.: 971 256 621), Sogsti skog borettslag, Tussefaret boligsameie (org.nr.: 

976 895 843) og Ole Gripstad (repr. for tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt 
drifterne) 

 
og 

 
Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 

(org. nr. 963 999 089) 
  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 
 
 
1. Eiendommens betegnelse og omfang. 
 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog. Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde. På eiendommen ligger en inngjerdet 
dam. Fra dammen går det en overvannsledning vestover. Eiendommen tillates ikke 
tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager og felles uteanlegg. Dersom 
slike aktuelle arealer finnes, kan kommunen kreve tilbakeført til friområdet uten 
spesiell begrunnelse. 
 
 
2. Omfang av skjøtsel og drift 
 
Eiendommen skal skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som framkommer 
av denne avtalen. Drifterne må være enige seg imellom om omfanget av 
arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak iverksettes. I tvilstilfeller 
og ved uenighet avklares spørsmål i dialog mellom drifterne og kommunen. Drifterne 
er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene. Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen. En kopi av 
rapporten følger vedlagt. Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. holde undervegetasjon nede, fjerne små trær med stammediameter mindre 
enn 10 cm hvis ønskelig og eventuelt etablere gressbakke på deler av arealet. 
Det er spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med grønn 
linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp. 
c. rydde søppel som ligger i området. 
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d. felle eller oppstamme trær. Dersom trær står nærmere hverandre enn 5 meter 
kan drifterne felle de uten nærmere avtale med kommunen. Viktig å ha fokus 
på områdene som er innrammet med svart linje i figur 1 i Sandaas’ rapport. 

e. melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 
trefelling, bygging etc.) på arealet. 

f. la området være tilgjengelig for allmennheten. 
g. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam. Eventuelle skader eller avvik meldes til 

kommunen. 
h. beholde eksisterende komposthauger og eventuelt opprette nye rundt 

dammen slik som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 
3. Andre forhold 

a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 
eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvar for gjerde rundt dammen.  
c. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

d. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. 
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

e. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 
 
4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 

 
 



7/18 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam - 18/00040-10 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam : Vedlegg 26, Svar fra kommunen og innsyn i dokumenter 08.08.16

 

 

Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
 
 
6. Annet 
 
Denne avtale er utferdiget i seks eksemplarer hvorav partene har hvert sitt 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Tussefaret boligsameie 
 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 
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Fra: Pernille Sandemose 
Sendt: 8. august 2016 07:59 
Til: Pernille Sandemose 
Emne: VS: SV: Stillhet 
 
Kategorier: Arbeid 
 
 

On 01 Jun 2015, at 14:23, Martin Tjugen Lundby 
<MARTIN.LUNDBY@FROGN.KOMMUNE.NO> 
wrote: 
 
Hei Ellen, 
Beklager min manglende tilbakemelding på deres 
søknad og dine henvendelser. 
 
Jeg har befart område med kommunens gartner. 
Kommunen ønsker ikke på det nåværende tidspunkt 
at det foretas felling av de frittstående trærne som er 
markert i kart vedlagt søknaden. 
Gartner var imidlertid åpen for at det kunne foretas 
tynning i bartrærne mot Tussefaret. Dette vil 
imidlertid kreve dialog med de tilgrensende naboer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Martin Tjugen Lundby 
Eiendomsforvalter 
EF 
 
 
 
Besøksadresse:  Hestehagen 5 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. xx xx xx xx | Mob. 934 31 234 | 
martin.lundby@frogn.kommune.no 
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-----Opprinnelig melding----- 
Fra: ellen.skoglund.plunkett@gmail.com 
[mailto:ellen.skoglund.plunkett@gmail.com]  
Sendt: 1. juni 2015 09:14 
Til: Martin Tjugen Lundby 
Emne: Stillhet 
 
Hei igjen Martin! 
 
Ny uke - ny mnd - nye muligheter! 
 
Det hadde vært fint med et livstegn... 
 
Skal vi tolke kommunens taushet som at dere aksepterer vår søknad og skjøtsel i 
henhold til avtalen og gå frem med trefellingen? 
 
Mvh 
 
Ellen S. P.  
For Sogsti Skog Sameie 1 
 
Sent from my iPhone 
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Fra: Pernille Sandemose 
Sendt: 8. august 2016 08:16 
Til: 'tmiles21@gmail.com' 
Kopi: 'cmkjolberg@gmail.com'; Maria Bettina Belle og Clas Magne Kjølberg 

(maria.b.belle@hotmail.no) 
Emne: SV: Friområdet ved Nordre Rånås dam 
Vedlegg: Rapport utførte tiltak Nordre Rånåsdam.pdf; ref. møte 310811 rev. 

220911.pdf; ref. møte 160412, rev. 240412.pdf; forslag skjøtselsavtale 
060911.pdf; forslag skjøtselsavtale 100712.pdf; forslag skjøtselsavtale 
190412.pdf; VS: SV: Stillhet 

 
Hei. 
 
Beklager sent svar på e-posten din, dette er på grunn av ferieavvikling. 
 
Jeg var på vei til å svare på klagebrevet, men valgte å ikke gjøre det da vi avtalte møtet. Vi svarer ut 
klagemomentene i møtet. Jeg forstår at dere ønsket møte før sommeren, men det har ikke dessverre 
passet for oss.  
 
Angående innsyn i dokumenter: 

 Dere ber om et dokument med beskrivelse av hvordan drifterne planlegger sin skjøtsel. 
Kommunen har ikke som krav at drifterne skal utarbeide plan. Vi har imidlertid fått en rapport på 
status fra 2015. Denne er vedlagt. 

 Kommunens avslag er beklageligvis ikke journalført, men e-posten er vedlagt. 

 Ut i fra referater tilgjengelig er det gjort flere endringer underveis i prosessen fram til endelig 
avtale. Referatene og forslagene til avtale er vedlagt. Endelig avtale ble oversendt i dokument av 
10.05.16.  

 
 
Med vennlig hilsen 

Pernille Sandemose 
Naturforvalter og fungerende enhetsleder MIK 
Miljø og forvaltning - Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk 
 

 
Besøksadresse:  Hestehagen  5, Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 400 27 372 |  pernille.sandemose@frogn.kommune.no 

 
Fra: Terry Miles [mailto:tmiles21@gmail.com]  
Sendt: 8. juli 2016 14:40 
Til: Pernille Sandemose 
Kopi: maria bettina belle; Clas M. Kjølberg 
Emne: Frimområdet ved Nordre Rånås dam 
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Pernille Sandemose 

Vi  viser til telefonsamtale 29. juni d.å. og bekrefter at vi kan møte kommunen 23. august s.å. kl. 
1400. 

Vi stiller oss forøvrig uforstående til at kommunen ikke har reagert på vårt klagebrev av 29. mai 
d.å., herunder at kommunen ikke har sørget for et møte før sommerferien og at kuttingen på 
friområdet får fortsette som før.  Vi har heller ikke mottatt dokumentene vi har bedt om innsyn 
i, og ber om at disse nå sendes oss snarest. 

Vi ber om en bekreftelse på at denne e-posten er mottatt. 

Med hilsen 

Terry Miles 
Maria B. Belle 
Clas M. Kjølberg 
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Rapport for utførte tiltak med midler 

Bevaring av amfibier i Nordre Rånåsdam i Frogn 
Referanse 15S21E38     2014/24222-27 M-NA 

 

 
 

Friområdet ved dammen sett fra sør, en vakker vårdag, med Sogsti Skog 1 Boligsameie på høyre. 
 
 
 
 
”Ved å gjøre området mer innbydende for naboene, vil flere bruke området og ta vare på det og dette vil igjen 
komme til fordel for amfibiene” 
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Drøbak 02.11.2015 

Bevaring av amfibier i Nordre Rånåsdam i Frogn 
 
I april 2015 ble Sogsti Skog 1 Boligsameie tildelt kr 30.000 for skjøtsel av friområdet for salamandere. 
Det var Eldar Stokmo som i 2014 søkte om midler. Nytt styre, under ledelse av Ellen S Plunkett, tok 
roret videre for prosjekt og iverksettelse av tiltak. I samråd med boligsameiets styre, felles interesser 
blant naboer og ved å ivareta retningslinjer satt av Fylkesmannen, ble midlene fordelt slik: 
 

 Utlegg Sogsti Skog 1 Boligsameie 
1. Krattklipper, innkjøpt 2014    4866.-    X 
2. Innkjøp av motorsag   3500.-   X 
3. Konsulenttjeneste          1000.-   X   
4. Trebrygge på påler     13000.-   X 
5. Rastebenk 2 stk                 3800.-   X 
6. Infoskilt                          4319.-   X   
                                    (30.485.-) 
 
 
 

 
 
 

Nordre Rånåsdam. Her er løvtrær på innsiden fjernet og årsskudd holdt nede. Alle grener er fjernet slik at 
minst mulig avfall havner dammen. Et andehus er også fjernet. Bildet er tatt før det ble satt opp brygge. 
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Nærmere forklaring til postene 
 
1 og 2: Verktøy for skjøtsel av friområdet.  
For å enklere kunne drive vedlikehold og skjøtsel av området også i fremtiden, ref skjøtselsplan for 
området, har vi kjøpt inn verktøy. Fra lokal forhandler,Jobu Skog og Hagemaskiner, har vi i 2014 
kjøpt inn en krattklipper og nå i 2015 kjøpt inn en motorsag. 
 

 
 
3. Komme i gang – befaring med Kjell Sandaas 
24.april 2015 hadde vi en times befaring på området med salamanerekspert Kjell Sandaas. Vi fikk 
status for området, veiledning og gode råd på veien videre.  Kort oppsummert er det godt med liv i 
dammen og skjøtselen naboene har nedlagt gjør forholdene  ideelle for amfibiene. At dammen gror 
igjen er naturlig og en oppgraving må skje med maskinkraft. Ved å gjøre området mer innbydende 
for naboene, vil flere bruke området og ta vare på det og dette vil igjen komme til fordel for 
amfibiene. 
 
4. Trebygge på påler 
Vi har satt opp en hyggelig trebrygge i vestsiden av dammen. Her kan flest naboer se bryggen fra 
sine eiendommer, vi får et naturlig fint tråkk rundt dammen og alle kan komme nærmere og beskue 
det rike livet i dammen, på en bedre måte enn langs den ujevne kanten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dugnadsgjengen 
mai 2015. 
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5. Rastebenker 
Det er satt opp to solide rastebenker ved dammen. En er tenkt plassert ved  porten til våren og en er 
plassert nærmere Sogsti Skog Sameie 2. Fra begge benkene kan man beskue dammen. 
 
6. Informasjonsskilt 
For alle de tre dammene på Skorkeberg er det i samarbeid med Kjell Sandaas laget et flott skilt med 
kart, historie og faktaopplysninger med bilder av artene. Kostnaden ble delt mellom Norde dam og 
Skogrodammen ved Jan Kristian Schønheyder. Skiltene er montert ved porten/gjerdet på hver dam.  
Det er mange naboer og turgåere som ikke kjenner til disse dammene og det rike livet i dem, så med 
disse skiltene øker vi forhåpentligvis både kunnskap og interesse.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Trebryggen og infoskiltet er byggemeldt og godkjent av Frogn kommune.  
 
Sommeren 2016 vil vi sette ut vannliljer og gule iris som vi vil hente lokalt i en annen  dam i 
kommunen. Vi vil også sette en ekstra sikkerhetslenke på porten med tanke på småbarn.  
 
Lokalavisen, Akershus Amtstidene, har fulgt opp med 2 artikler om disse tilskuddsmidler. 
 
Naboer og parter i skjøtselsplanen har et felles ønske om å felle trær på området, for å bedre 
lysforhold, og vi har en trefellingssøknad inne hos kommunen. Felling av disse trær har ingen 
betydning for livet i dammen, ref Kjell Sandaas. Søknaden følger også retningslinjer i skjøtselsplanen. 
 
Vi har lagt ned mye dugnadstimer i prosjekt og skjøtsel for disse tiltak. 
Total kost for disse tiltak er 30.485.- og er lagt ut av Sogsti Skog 1 Boligsameie. 
 
Denne rapport er skrevet av Ellen S. Plunkett og sendt inn via 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no.  
Den er delt med tilgrensende naboer og Frogn kommune. 
 
Ellen S. Plunkett  
For Sogsti Skog Boligsameie 1 
Skorkeberg alle 9i, 1447 Drøbak 

  



7/18 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam - 18/00040-10 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam : Vedlegg 27, Svar fra kommunen og innsyn i dokumenter 08.08.16

  FROGN KOMMUNE, Teknisk drift og forvaltning 
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 MØTEREFERAT   
MØTETYPE Samarbeid 
PROSJEKT Skjøtsel kommunalt friområde rundt nordre Raanaasdam 
MØTESTED Nordre Raanaasdam TID 31.08.11 kl. 15-16 
TILSTEDE 
Navn 

 
Firma 

 
Fork 

 
Tlf. 

 
e-post 

Karin Løvaas 
Jim McGowan 
Eldar Stokmo 
Trond Tingberg 
Hilde Tamburplass 
Ole Gripstad 
Anne Gripstad 
Jan Kjellgren 
Kjell Hole 
Maria B. Belle 
Kristoffer Djerv 
Anne Schäffer 
Jan Birger Høyer 
Thomas Hoel 
Kjell Sandaas 
Arne Bråthen 

Sameiet Sogsti skog 2 
Sameiet Sogsti skog 1 
Sameiet Sogsti skog 1 
Beboer v/Skogrodammen 
Beboer nord for dam 
Beboer nord for dam 
Beboer nord for dam 
Sameiet Sogsti skog 1 
Tussefaret sameie 
Tussefaret sameie 
Sogsti Skog borettslag 
Tussefaret sameie 
Sameiet Sogsti skog 1 
Tussefaret sameie 
Rådgiver 
Frogn kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41531320 

k.lovaas@online.no 
jim@online.no 
stokmo@dknett.no 
trond.tingberg@lexus.no 
hilde.tamburplass@netcom.no 
o-lagri@online.no 
 
jkjellg@online.no 
kjelhole@online.no 
maria.b.belle@politiet.no 
kristoffer@djerv.com 
anne@tegnerforbundet.no 
 
thohoel@online.no 
kjell.sandaas@gmail.com 
arne.braathen@frogn.kommune.no 

REFERAT SENDES 
Navn Firma Fork Tlf. e-post 
Møtedeltakere med oppgitt 
e-postadresse, Otto 
Baltzersen 

    

NESTE MØTE Ikke fastsatt REF FK/AB, rev. 22.09.11 møtested  
 

PUNKT TITTEL, SAK FRIST ANSVAR 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrunn 
Frogn kommune eier gnr. 71/433 som er regulert til friområde. 
Eiendommen er omgitt av boligeiendommer. Dammen og området 
rundt er viktige arealer for amfibier. For alle parter er det viktig å 
holde området i hevd. Frogn kommune ønsker å overlate mest mulig 
av ansvaret for friområdet til beboerne rundt og ønsker å få etablert en 
skjøtselsavtale på samme lest som med beboerne rundt søndre dam. 
 
Oppsummering fra møtet. 
a. Kommunen ønsker samarbeid med beboere om skjøtting og 

håper med det at området framstår med en akseptabel standard og  
blir ivaretatt slik at beboere på alle sider er enige om 
innhold/skjøtting og er tilfreds med hvordan området framstår. 

b. Sandaas har utarbeidet en skjøtselsplan for nordre Raanaasdam 
med fokus på amfibier. Rapporten er sendt ut til sameier m.fl. 
tidligere.  Sandaas ga en generell informasjon om amfibier og 
spesielt om amfibienes liv i og rundt området Skogrodammen, 
nordre og søndre Raanaasdam. Viktig å få ryddet for kratt, 
busker m.m. innenfor gjerdet til dammen, tynning av vegetasjon 
vest for dammen, “andehus” bør fjernes etc.  Skjøtselsplanen til 
Sandaas forutsettes å inngå som en del av en eventuell 
skjøtselsplan mellom beboerne og kommunen. 

c. Fra flere framkom at området er kommunalt, og at kommunen må 
ta ansvar for å holde det vedlike. Kommunen ønsker at beboerne 
rundt eiendommen i størst mulig utstrekning skal styre og 
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PUNKT TITTEL, SAK FRIST ANSVAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

forvalte eiendommen. Dette vil medføre dugnadsinnsats, mens 
også kostnader. Kommunen kan bidra i begrenset grad bl.a. 
gjennom eventuelle tilskuddsmidler fra statlig hold. Forholdet 
kan reguleres nærmere i en skjøtselsavtale. 

d. Trær/vegetasjon vil det være utfordrende å få en felles forståelse 
til. For å oppnå enighet vil det være viktig å se langsiktig på 
tynning av større trær og litt større buskvegetasjon. I første 
omgang blir målsettingen og bli enige om noe og eventuelt 
videreføre det hvis området er tjent med det. 

e. Det er stor tilvekst på området. Buskas og småvegetasjon  
innenfor gjerdet til dammen samt langs/i gangtraseen sørover til 
søndre dam kan med fordel ryddes opp i så snart som mulig. 
Dersom sameiene, borettslag og representant for boligene mot 
nord blir enige om det kan dette gjennomføres på dugnad 
umiddelbart. 

f. Kommunen sender ut et utkast til skjøtselsavtale til partene. 
Forslaget kan være tema på nytt møte mellom partsrepresentanter 
og kommunen. Målsetting om å ha en skjøtselsavtale på plass før 
våren 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE 
 
FK 
 
ALLE 
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 MØTEREFERAT   
MØTETYPE Samarbeid 
PROSJEKT Skjøtsel kommunalt friområde rundt nordre Raanaasdam 
MØTESTED Møterom Husvik, Frogn rådhus TID 16.04.2012 
TILSTEDE 
Navn 

 
Firma 

 
Fork 

 
Tlf. 

 
e-post 

Heidi Hellesvik 
Vigdis Hagen 
Gerrit Veer 
Ole Gripstad 
Hanne C. Urfjellmo 
Maria B. Belle 
Kjell Hole 
Bjørn Edholm 
Arne Bråthen 

Sameiet Sogsti skog 1 
Sameiet Sogsti skog 2 
Sameiet Sogsti skog 2 
Beboer nord for dam 
Sogsti Skog borettslag 
Tussefaret sameie 
Tussefaret sameie 
Frogn kommune 
Frogn kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
FK/AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
41531320 

heidi.hellesvik@gmail.com 
vigdis@sva-marg.com 
gerrit.veer@hotmail.com 
o-lagri@online.no 
hcurfjellmo@gmail.com 
maria.b.belle@politiet.no 
kjelhole@online.no 
bjorn.edholm@frogn.kommune.no 
arne.braathen@frogn.kommune.no 

REFERAT SENDES 
Navn Firma Fork Tlf. e-post 
Møtedeltakerne, Otto 
Baltzersen 

    

NESTE MØTE Ikke fastsatt REF FK/AB, 19.04.12 rev. 24.04.12 pkt. 2d og 3a 
 

PUNKT TITTEL, SAK FRIST ANSVAR 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrunn 
Frogn kommune eier gnr. 71/433 som er regulert til friområde. 
Dammen og området rundt er viktige arealer for beboerne i området 
og for amfibier. For alle parter er det viktig å holde området i hevd. 
31.08.11 ble det avholdt møte på stedet og naboer var representert. I 
ettertid har det vært forsøkt å få til en omforent skjøtselsavtale. 
Avtaleforslag er tidligere sendt ut. Møtet har til hensikt å komme fram 
til en omforent løsning. 
 
Innspill på møtet 
a. Sameiet Sogsti skog1 ønsker at det blir et opplegg med at 

området blir ivaretatt slik at det ikke gror igjen. Behov for 
tynning av trær og fjerning av buskas. 

b. Sameiet Sogsti skog 2 har samme interesse/oppfatning som 
sameie 1. Ønsker at det blir enighet om en felles avtale i tråd 
med forslaget som er framlagt tidligere. 

c. Sogsti skog borettslag ønsker at de enkelte 
sameier/borettslag/boliggrupper får hvert sitt område å skjøtte. 
Stiller spørsmål med hvem som har ansvar for dam og amfibier. 

d. Representantene fra styret i Tussefaret Boligsameie har foreslått 
en mulig løsning der avtalepartene fordeler skjøttingen av 
friområdet seg i mellom.  Tussefaret stiller også spørsmål ved 
kommunens ansvar i.f.t. ivaretagelse av dammen og amfibiene. 
Tussefaret ønsker å bevare området som et naturområde.  Det 
som gjenstår av skogen/skogteigen på området langs Tussefaret 
og mot dammen og stien fra den asfalterte gangveien til dammen, 
må bevares mest mulig urørt som skog-/naturområde/ 
”hundremeterskog”.  Tussefaret viser til at dette området fortsatt 
må være et naturlig habitat for et rikt og variert dyreliv.  
Vegetasjonen i området vest for dammen må bevares også med 
tanke på å minske vannavsig mot Tussefaret.  Sameiet skal 
behandle spørsmålet om inngåelse av skjøtselsavtale på årsmøtet 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

30. april d.å.  
e. Boliggruppe nord for dammen ønsker en felles avtale og at 

området blir ivaretatt slik at det ikke gror igjen og at det blir 
foretatt tynning av eks. trær og buskas. Opprettholdelse av stien 
gjennom området er viktig. 

f. Kommunen ønsker at det kommer i stand en avtale hvor alle 
naboene er representert. Dersom det ikke lar seg gjøre er 
kommunen innstilt på å inngå avtale med de som vil være med på 
en avtale som dekker hele friområdet. Alternativet vil være at det 
ikke blir inngått noen avtale, men at kommunen skjøtter arealet 
selv med fokus på dam og vegetasjon knyttet mot regler i 
naboloven. Uansett avtale eller ikke er det kommunen som eier 
arealet og som til syvende og sist har ansvaret for dammen og 
tilstanden til friområdet for øvrig.  
Ved en avtale forutsettes det det at meste av arbeid utføres på 
dugnad. Kommunen kan ikke love økonomiske bidrag, men det 
kan være aktuelt med bistand til å fjerne kvist og buskas som blir 
felt og lagt i haug ved kjørbar vei. 

 
Konklusjon. 
a. Det synes som om det er stor enighet blant flertallet for behovet 

for tynning av trær og rydding av buskas.  Representantene fra 
Tussefaret har ingen bemerkninger/kommentarer til at det ryddes 
noe på deler av friområdet, spesielt rundt dammen og langs stien 
mellom dammen og den asfalterte gangveien. Når det gjelder 
skogteigen, herunder området vest for dammen, viser imidlertid 
Tussefaret til sine særskilte uttalelser om dette området, jf. pkt. 2 
d ovenfor.  Ingen har imidlertid ønske om å rasere området for 
trær, men ønsker at det skal fremstå som et pent naturområde. 
Kommunen sender ut møtereferat og forslag til avtale. 

b. Eventuell avtaleinngåelse avventes til årsmøtet i Tussefaret 
sameie har tatt stilling til saken. 

c. Dugnad for å rydde sti og løvvegetasjon rundt dam ønskes 
igangsatt så snart som mulig, men avventes til etter at Tussefarets 
beslutning foreligger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komm. 
 
 
Alle 
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AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: *** *** ***), Sameiet Sogsti skog II                       
(org.nr.: 971 256 621), Sogsti skog borettslag, Tussefaret boligsameie (org.nr.: 

976 895 843) og Ole Gripstad (repr. for tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt 
drifterne) 

 
og 

 
Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 

(org. nr. 963 999 089) 
  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 
 
 
1. Eiendommens betegnelse og omfang. 
 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog. Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde. På eiendommen ligger en inngjerdet 
dam. Fra dammen går det en overvannsledning vestover. Deler av eiendommen er 
tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager og felles uteanlegg. Det er ikke 
gitt noen tillatelse til dette og aktuelle arealer kan kommunen kreve tilbakeført til 
friområdet uten spesiell begrunnelse. 
 
 
2. Omfang av skjøtsel og drift 
 
Eiendommen skal skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som framkommer 
av denne avtalen. Drifterne må være enige seg imellom om omfanget av 
arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak iverksettes. I tvilstilfeller 
og ved uenighet avklares spørsmål i dialog mellom drifterne og kommunen. Drifterne 
er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene. Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen. En kopi av 
rapporten følger vedlagt. Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. holde undervegetasjon nede, fjerne små trær med stammediameter mindre 
enn 10 cm hvis ønskelig og eventuelt etablere gressbakke på deler av arealet. 
Det er spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med grønn 
linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp. 
c. rydde søppel som ligger i området. 
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d. felle eller oppstamme trær. Dersom trær står nærmere hverandre enn 5 meter 
kan drifterne felle de uten nærmere avtale med kommunen. Viktig å ha fokus 
på områdene som er innrammet med svart linje i figur 1 i Sandaas’ rapport. 

e. melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 
trefelling, bygging etc.) på arealet. 

f. la området være tilgjengelig for allmennheten. 
g. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam. Eventuelle skader eller avvik meldes til 

kommunen. 
h. beholde eksisterende komposthauger og eventuelt opprette nye rundt 

dammen slik som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 
3. Andre forhold 

a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 
eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvar for at inntaket til overvanns-/ utløpsledningen fra 
dammen holdes åpen. Drifterne skal imidlertid føre tilsyn med inntaket og 
melde til kommunen dersom det har oppstått skader eller risiko for igjentetting. 

c. Kommunen ivaretar ansvar for gjerde rundt dammen.  
d. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

e. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. 
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

f. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 
 
4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 
 
Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
 
 
6. Annet 
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Denne avtale er utferdiget i tre eksemplarer hvorav partene har hvert sitt 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Tussefaret boligsameie 
 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 
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AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: … … …), Sameiet Sogsti skog II (org.nr.: 971 256 
621), Sogsti skog borettslag (org.nr.: 951 865 338), og Ole Gripstad (repr. for 

tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt drifterne) 
 

og 
 

Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 
(org. nr. 963 999 089) 

  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 
 
 
1. Eiendommens betegnelse og omfang. 
 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog. Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde. På eiendommen ligger en inngjerdet 
dam. Eiendommen tillates ikke tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager 
og felles uteanlegg. Dersom slike aktuelle arealer finnes, kan kommunen kreve 
tilbakeført til friområdet uten spesiell begrunnelse. 
 
 
2. Omfang av skjøtsel og drift 
 
Eiendommen skal skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som framkommer 
av denne avtalen. Drifterne må være enige seg imellom om omfanget av 
arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak iverksettes. I tvilstilfeller 
og ved uenighet avklares spørsmål i dialog mellom drifterne og kommunen. Drifterne 
er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene. Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen. En kopi av 
rapporten følger vedlagt. Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. holde undervegetasjon nede, og hvis ønskelig fjerne små trær med 
stammediameter mindre enn 10 cm og eventuelt etablere gressbakke på deler 
av arealet. Det er spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med 
grønn linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. Noe undervegetasjon 
som består av busker av hassel, rogn, einer bevares. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp. 
c. rydde søppel som ligger i området. 
d. felle og oppstamme trær. Dersom trær står nærmere hverandre enn 5 meter 

kan de normalt fjernes, men felling må avklares med kommunen i hvert enkelt 
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tilfelle. Viktig å ha fokus på områdene som er innrammet med svart linje i figur 
1 i Sandaas’ rapport. 

e. melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 
trefelling, bygging etc.) på arealet. 

f. la området være tilgjengelig for allmennheten. 
g. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam. Eventuelle skader eller avvik meldes til 

kommunen. 
h. beholde eksisterende komposthauger og eventuelt opprette nye rundt 

dammen slik som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 
3. Andre forhold 

a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 
eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvar for gjerde rundt dammen.  
c. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

d. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. 
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

e. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 
 
4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 

 
 
Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
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6. Annet 
 
Denne avtale er utferdiget i fem eksemplarer hvorav partene har hvert sitt. 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 
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AVTALE 
 

mellom 
 
 

Sameiet Sogsti skog I (org.nr.: *** *** ***), Sameiet Sogsti skog II                       
(org.nr.: 971 256 621), Sogsti skog borettslag, Tussefaret boligsameie (org.nr.: 

976 895 843) og Ole Gripstad (repr. for tomteeiere nord for friområdet) (nedenfor kalt 
drifterne) 

 
og 

 
Frogn kommune (nedenfor kalt kommunen) 

(org. nr. 963 999 089) 
  
om skjøtsel/drift av kommunens eiendom gnr. 71, bnr. 433 
 
 
1. Eiendommens betegnelse og omfang. 
 
Eiendommen som omfattes av avtalen har gnr. 71 og bnr. 433 og er vist på vedlagte 
målebrev. Eiendommen har et areal på ca. 10.348 m2 og inngår i reguleringsplan for 
Sogsti skog. Frogn kommune, som eier, har det formelle ansvaret for eiendommen 
med de plikter og rettigheter det medfører. 
 
Eiendommen er regulert som offentlig friområde. På eiendommen ligger en inngjerdet 
dam. Fra dammen går det en overvannsledning vestover. Eiendommen tillates ikke 
tatt i bruk av tilstøtende eiendommer til private hager og felles uteanlegg. Dersom 
slike aktuelle arealer finnes, kan kommunen kreve tilbakeført til friområdet uten 
spesiell begrunnelse. 
 
 
2. Omfang av skjøtsel og drift 
 
Eiendommen skal skjøttes i fellesskap av drifterne i henhold til det som framkommer 
av denne avtalen. Drifterne må være enige seg imellom om omfanget av 
arbeidsoppgaver og eventuell fordeling av utgifter før tiltak iverksettes. I tvilstilfeller 
og ved uenighet avklares spørsmål i dialog mellom drifterne og kommunen. Drifterne 
er ansvarlige for den skjøtsel de utfører. 
 
Kjell Sandaas har i rapport av 21.06.11 beskrevet skjøtsel av dammen for å ivareta 
amfibiene. Denne beskrivelsen legges også til grunn for skjøttingen. En kopi av 
rapporten følger vedlagt. Viktige driftsoppgaver vil være å: 

a. holde undervegetasjon nede, fjerne små trær med stammediameter mindre 
enn 10 cm hvis ønskelig og eventuelt etablere gressbakke på deler av arealet. 
Det er spesielt viktig å holde områdene som er innrammet med grønn 
linje/skravur i figur 1 i Sandaas’ rapport, ryddige. 

b. rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp. 
c. rydde søppel som ligger i området. 
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d. felle eller oppstamme trær. Dersom trær står nærmere hverandre enn 5 meter 
kan drifterne felle de uten nærmere avtale med kommunen. Viktig å ha fokus 
på områdene som er innrammet med svart linje i figur 1 i Sandaas’ rapport. 

e. melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, 
trefelling, bygging etc.) på arealet. 

f. la området være tilgjengelig for allmennheten. 
g. forvalte tilgangen til gjerdeport og dam. Eventuelle skader eller avvik meldes til 

kommunen. 
h. beholde eksisterende komposthauger og eventuelt opprette nye rundt 

dammen slik som nevnt i Sandaas’ rapport. 
 
 
3. Andre forhold 

a. Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort 
eller flise opp kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir 
lagt ut til kjørbar vei, og dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen 
utfører dette arbeidet kostnadsfritt. 

b. Kommunen ivaretar ansvar for gjerde rundt dammen.  
c. Drifterne bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av 

denne avtalen bortsett fra de tilfeller hvor dette tilfaller kommunen i henhold til 
denne avtalen eller når det blir enighet om kommunalt bidrag i spesielle 
tilfeller. 

d. Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av 
trær, skal drifterne uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. 
Ved spørsmål om annen vegetasjon enn trær tar drifterne avgjørelsen. 

e. Drifterne skal søke å ha et godt forhold til naboer som ikke inngår i denne 
avtalen, i forhold til forvaltningen av friområdet. 

 
 
4. Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre 
måneder.  
 
 
5. Kontaktpersoner 
 
Drifternes kontaktpersoner er: ………………………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
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Kommunens kontaktperson er: ………………………………………………………. 
 
 
6. Annet 
 
Denne avtale er utferdiget i seks eksemplarer hvorav partene har hvert sitt 
 
 
 
 
 
Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  
 
 
…………………………………………  ……………………………………… 
for kommunen     for sameiet Sogsti Skog I 
 

Drøbak, den ………………………… 
 
 

…………………………………………… 
for sameiet Sogsti Skog II 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Sogsti Skog borettslag 

 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for Tussefaret boligsameie 
 
Drøbak, den ………………………… 

 
 

…………………………………………… 
for tomteeiere nord for friområdet 

 
 
Vedlegg: 
Målebrev for gnr. 71, bnr. 433 
Rapport av 21.06.11 fra Kjell Sandaas om skjøtsel av dammen. 
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Fra: Pernille Sandemose 
Sendt: 8. august 2016 07:59 
Til: Pernille Sandemose 
Emne: VS: SV: Stillhet 
 
Kategorier: Arbeid 
 
 

On 01 Jun 2015, at 14:23, Martin Tjugen Lundby 
<MARTIN.LUNDBY@FROGN.KOMMUNE.NO> 
wrote: 
 
Hei Ellen, 
Beklager min manglende tilbakemelding på deres 
søknad og dine henvendelser. 
 
Jeg har befart område med kommunens gartner. 
Kommunen ønsker ikke på det nåværende tidspunkt 
at det foretas felling av de frittstående trærne som er 
markert i kart vedlagt søknaden. 
Gartner var imidlertid åpen for at det kunne foretas 
tynning i bartrærne mot Tussefaret. Dette vil 
imidlertid kreve dialog med de tilgrensende naboer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Martin Tjugen Lundby 
Eiendomsforvalter 
EF 
 
 
 
Besøksadresse:  Hestehagen 5 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. xx xx xx xx | Mob. 934 31 234 | 
martin.lundby@frogn.kommune.no 
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-----Opprinnelig melding----- 
Fra: ellen.skoglund.plunkett@gmail.com 
[mailto:ellen.skoglund.plunkett@gmail.com]  
Sendt: 1. juni 2015 09:14 
Til: Martin Tjugen Lundby 
Emne: Stillhet 
 
Hei igjen Martin! 
 
Ny uke - ny mnd - nye muligheter! 
 
Det hadde vært fint med et livstegn... 
 
Skal vi tolke kommunens taushet som at dere aksepterer vår søknad og skjøtsel i 
henhold til avtalen og gå frem med trefellingen? 
 
Mvh 
 
Ellen S. P.  
For Sogsti Skog Sameie 1 
 
Sent from my iPhone 
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Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 28. september 2016 23:28 
Til: Harald Karsten Hermansen; Otto Schacht; Pernille Sandemose 
Kopi: Bjørn Edholm; Martin Tjugen Lundby; Terry Miles; Siri Margrethe Løksa; 

Oddvar Rysjedal; Gerd Nabo; Torbjørn Jørgensen; Kjell Hole; Atle 
Kronborg 

Emne: Vedr. Klage av 29. mai 2016 over kommunens avgjørelse og 
saksbehandling i sak ang. skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam, 
snarlig befaring mv. 

 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

Vi viser til vår klage av 29. mai 2016 over kommunens avgjørelse av 9. mai s.å. om 
å videreføre skjøtselsavtalen og over kommunens saksbehandlingsfeil.  

 
Etter å ha gitt kommunen rimelig tid uten at kommunen hverken agerte på 
brevets innhold eller vårt krav om møte, måtte vi nok en gang ta kontakt med 
kommunen. Først etter gjentatte forsøk og etter sterkt påtrykk fra oss, gikk 
kommunen med på et møte, men kunne da først etter sommerferien, dvs. 23. 
august d.å. 
 
Til tross for at vi i vårt brev anførte brudd på skjøtselsavtalen, hvilket vi også har 
påvist overfor andre representanter for kommunen tidligere, konkluderte 
kommunen i sin avgjørelse med at det ikke forelå slikt brudd  - uten å utrede 
saken nærmere! Kommunen har rett og slett bare lagt til grunn at talspersonen 
for skjøtterne selv sier at de ikke har brutt avtalen. Dette er et grovt brudd på 
kravet om at offentlig forvaltnings saksbehandling skal være forsvarlig. 
 
Konklusjonen på møtet 23. august d.å. var at kommunen derfor ifm. 
behandlingen av vår klage må ta et befaringsmøte med oss.  
 
Vi forventet en rask tilbakemelding fra kommunen med forslag til tidspunkt for 
befaring. Nå har det gått mer enn en måned siden møtet og snart fire måneder 
siden kommunen mottok vår klage, og ingenting har skjedd fra kommunens side.  
 
På den annen side har kommunens passivitet medført at skjøtterne uhindret får 
fortsette sin vanskjøtsel. Kort tid etter vårt møte med kommunen var de i gang 
med kutting bl.a. rett bak våre eneboliger. Kommunen skjuler seg bak at de har 
en bindende avtale med skjøtterne og dermed ikke kan stoppe dem. Dette er ikke 
en holdbar unnskyldning når det foreligger brudd på skjøtselsavtalen, og når 
kommunen har fattet sin avgjørelse om å fortsette skjøtselsavtalen på et 
mangelfullt og feilaktig grunnlag. Hertil kommer at når kommunen mener at den 
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ikke kan stoppe skjøtterne så skulle den hvertfall ha reagert umiddelbart og 
undersøkt og fulgt opp saken.  
 
Det faktum at vi flere ganger har gjort kommunen oppmerksom på at det er 
kuttet på vårt område, og at representantene for kommunen som besiktiget 
området i påsken uttalte at nedhuggingen bak våre eneboliger var "i grenseland/i 
gråsonen" , skulle i det minste ha medført at kommunen umiddelbart sørget for å 
stanse dette.  
 
Kommunen kan ikke lenger utsette saken og må nå stille opp på befaring. 
Aktuelle  dager for oss er fredag  7.  oktober (når som helst på dagen) eller 
mandag 10. oktober  fra kl. 1600.  Kommunen må i mellomtiden sørge for stans 
av alt "arbeid" på friområdet - det er helt uakseptabelt at kommunen bare lar 
tiden gå og at skjøtterne fortsatt ikke er stoppet. 
 
Det synes som om kommunen er villig til å se gjennom fingrene med privatisering 
av friområdet, brudd på skjøtselsavtalen, løgn og usaklig forskjellsbehandling - alt 
for å slippe ansvaret for amfibiene og friområdet.  Skjøtterne belønnes i stedet i 
realiteten for at de har "påtatt seg denne tjenesten" for kommunen ved at de 
innenfor skjøtselsavtalens vide rammer, og kommunens velvillighet når det 
kommer til fjerning av større trær, får  ivareta sine særinteresser om å skaffe seg 
maksimale sol- og utsiktsforhold på bekostning av andre og vektige hensyn.  

Selve skjøtselsavtalen inneholder vesentlige mangler. Den omhandler kun 
hensynet til amfibiene, og intet om hensynet til øvrig fauna og en allsidig flora. Vi 
viser i den forbindelse til at en større del av friområdet ikke en gang har 
betydning for amfibiene. Vi påpekte forøvrig skjøtselsavtalens mangler skriftlig 
overfor kommunen allerede før avtalen ble inngått, men dette ble hverken 
hensyntatt eller besvart. Uavhengig av dette fungerer ikke skjøtselsplanen, 
området fremstår som vanskjøttet, ikke skjøttet.  

Avslutningsvis bemerkes at vi som bor vest for friområdet har kjøpt hus i 
skogkanten, nedsenket og nær/nærmest friområdet. Vi  har blitt og blir negativt 
berørt av alle inngrepene på friområdet opp gjennom årene, herunder har vi et 
vannavsigsproblem som øker når vegetasjonen fjernes.  Vi vil påpeke at vi ikke 
kan imøtegås med at vi, in casu sameiet, fikk mulighet til å være med på 
skjøtselsavtalen  - av noen oppfattet som forsøkt presset av kommunen til å være 
med på avtalen (hvis ikke ville det skje ting på friområdet som vi ikke ville like).  Vi 
viser til at vi kom både med konstruktive skriftlig innspill til avtalen og et 
alternativt forslag, uten å bli hørt. For vår del ville deltagelse i skjøtselsavtalen 
innebære at vi ble part i en avtale som ikke ivaretar viktige hensyn for friområdet 
og oss.  Hertil kommer at vi ville ha forpliktet oss til  noe vi er direkte i mot, bl.a. 
nedhugging av større friske trær (beskrevet som en viktig driftsoppgave i 
skjøtselsavtalen) og at vi måtte ha inngått "partnerskap" med folk som har helt 
motsatte interesser enn oss og som vi i tillegg har dårlig erfaring med.   
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Hilsen Maria B. Belle og Terry Miles 
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Fra: Pernille Sandemose 
Sendt: 30. september 2016 11:18 
Til: 'maria.b.belle@hotmail.no' 
Kopi: Terry Miles; Siri Margrethe Løksa; Oddvar Rysjedal; Gerd Nabo; 

Torbjørn Jørgensen; Kjell Hole; Atle Kronborg; Otto Schacht; Rune 
Wiggen 

Emne: SV: Vedr. Klage av 29. mai 2016 over kommunens avgjørelse og 
saksbehandling i sak ang. skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam, 
snarlig befaring mv. 

 
Hei. 
 
Vi kan stille på befaring ved Nordre Rånås Dam, men passer det onsdag 12. oktober kl. 12.00? 
 
Jeg beklager at saken drar ut i tid, men vi har mye å gjøre. Da du ringte for å avtale møte med oss i juni 
hadde jeg begynt på et skriftlig svar, men fordi du fortalte at du satt på mye informasjon om saken som 
jeg ikke hadde valgte jeg å avventet svaret til etter vårt møte.  
I etterkant av vårt møte den 23. august kalte jeg inn til møte internt for å få belyst uklarheter. Dette 
møtet hadde vi i forrige uke så det er ikke slik at saken blir trenert.  
 
Vi kommer ikke til å stanse skjøtselen av området i mellomtiden. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Pernille Sandemose 
Naturforvalter  
Miljø og forvaltning - Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk 
 

 
Besøksadresse:  Hestehagen  5, Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 |  pernille.sandemose@frogn.kommune.no 

 
 

Fra: maria bettina belle [mailto:maria.b.belle@hotmail.no]  
Sendt: 28. september 2016 23:28 
Til: Harald Karsten Hermansen; Otto Schacht; Pernille Sandemose 
Kopi: Bjørn Edholm; Martin Tjugen Lundby; Terry Miles; Siri Margrethe Løksa; Oddvar Rysjedal; Gerd 
Nabo; Torbjørn Jørgensen; Kjell Hole; Atle Kronborg 
Emne: Vedr. Klage av 29. mai 2016 over kommunens avgjørelse og saksbehandling i sak ang. skjøtsel av 
friområdet ved Nordre Rånås dam, snarlig befaring mv. 

 
Vi viser til vår klage av 29. mai 2016 over kommunens avgjørelse av 9. mai s.å. om 
å videreføre skjøtselsavtalen og over kommunens saksbehandlingsfeil.  
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Etter å ha gitt kommunen rimelig tid uten at kommunen hverken agerte på 
brevets innhold eller vårt krav om møte, måtte vi nok en gang ta kontakt med 
kommunen. Først etter gjentatte forsøk og etter sterkt påtrykk fra oss, gikk 
kommunen med på et møte, men kunne da først etter sommerferien, dvs. 23. 
august d.å. 
 
Til tross for at vi i vårt brev anførte brudd på skjøtselsavtalen, hvilket vi også har 
påvist overfor andre representanter for kommunen tidligere, konkluderte 
kommunen i sin avgjørelse med at det ikke forelå slikt brudd  - uten å utrede 
saken nærmere! Kommunen har rett og slett bare lagt til grunn at talspersonen 
for skjøtterne selv sier at de ikke har brutt avtalen. Dette er et grovt brudd på 
kravet om at offentlig forvaltnings saksbehandling skal være forsvarlig. 
 
Konklusjonen på møtet 23. august d.å. var at kommunen derfor ifm. 
behandlingen av vår klage må ta et befaringsmøte med oss.  
 
Vi forventet en rask tilbakemelding fra kommunen med forslag til tidspunkt for 
befaring. Nå har det gått mer enn en måned siden møtet og snart fire måneder 
siden kommunen mottok vår klage, og ingenting har skjedd fra kommunens side.  
 
På den annen side har kommunens passivitet medført at skjøtterne uhindret får 
fortsette sin vanskjøtsel. Kort tid etter vårt møte med kommunen var de i gang 
med kutting bl.a. rett bak våre eneboliger. Kommunen skjuler seg bak at de har 
en bindende avtale med skjøtterne og dermed ikke kan stoppe dem. Dette er ikke 
en holdbar unnskyldning når det foreligger brudd på skjøtselsavtalen, og når 
kommunen har fattet sin avgjørelse om å fortsette skjøtselsavtalen på et 
mangelfullt og feilaktig grunnlag. Hertil kommer at når kommunen mener at den 
ikke kan stoppe skjøtterne så skulle den hvertfall ha reagert umiddelbart og 
undersøkt og fulgt opp saken.  
 
Det faktum at vi flere ganger har gjort kommunen oppmerksom på at det er 
kuttet på vårt område, og at representantene for kommunen som besiktiget 
området i påsken uttalte at nedhuggingen bak våre eneboliger var "i grenseland/i 
gråsonen" , skulle i det minste ha medført at kommunen umiddelbart sørget for å 
stanse dette.  
 
Kommunen kan ikke lenger utsette saken og må nå stille opp på befaring. 
Aktuelle  dager for oss er fredag  7.  oktober (når som helst på dagen) eller 
mandag 10. oktober  fra kl. 1600.  Kommunen må i mellomtiden sørge for stans 
av alt "arbeid" på friområdet - det er helt uakseptabelt at kommunen bare lar 
tiden gå og at skjøtterne fortsatt ikke er stoppet. 
 
Det synes som om kommunen er villig til å se gjennom fingrene med privatisering 
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av friområdet, brudd på skjøtselsavtalen, løgn og usaklig forskjellsbehandling - alt 
for å slippe ansvaret for amfibiene og friområdet.  Skjøtterne belønnes i stedet i 
realiteten for at de har "påtatt seg denne tjenesten" for kommunen ved at de 
innenfor skjøtselsavtalens vide rammer, og kommunens velvillighet når det 
kommer til fjerning av større trær, får  ivareta sine særinteresser om å skaffe seg 
maksimale sol- og utsiktsforhold på bekostning av andre og vektige hensyn.  

Selve skjøtselsavtalen inneholder vesentlige mangler. Den omhandler kun 
hensynet til amfibiene, og intet om hensynet til øvrig fauna og en allsidig flora. Vi 
viser i den forbindelse til at en større del av friområdet ikke en gang har 
betydning for amfibiene. Vi påpekte forøvrig skjøtselsavtalens mangler skriftlig 
overfor kommunen allerede før avtalen ble inngått, men dette ble hverken 
hensyntatt eller besvart. Uavhengig av dette fungerer ikke skjøtselsplanen, 
området fremstår som vanskjøttet, ikke skjøttet.  

Avslutningsvis bemerkes at vi som bor vest for friområdet har kjøpt hus i 
skogkanten, nedsenket og nær/nærmest friområdet. Vi  har blitt og blir negativt 
berørt av alle inngrepene på friområdet opp gjennom årene, herunder har vi et 
vannavsigsproblem som øker når vegetasjonen fjernes.  Vi vil påpeke at vi ikke 
kan imøtegås med at vi, in casu sameiet, fikk mulighet til å være med på 
skjøtselsavtalen  - av noen oppfattet som forsøkt presset av kommunen til å være 
med på avtalen (hvis ikke ville det skje ting på friområdet som vi ikke ville like).  Vi 
viser til at vi kom både med konstruktive skriftlig innspill til avtalen og et 
alternativt forslag, uten å bli hørt. For vår del ville deltagelse i skjøtselsavtalen 
innebære at vi ble part i en avtale som ikke ivaretar viktige hensyn for friområdet 
og oss.  Hertil kommer at vi ville ha forpliktet oss til  noe vi er direkte i mot, bl.a. 
nedhugging av større friske trær (beskrevet som en viktig driftsoppgave i 
skjøtselsavtalen) og at vi måtte ha inngått "partnerskap" med folk som har helt 
motsatte interesser enn oss og som vi i tillegg har dårlig erfaring med.   

 
 

 
Hilsen Maria B. Belle og Terry Miles 
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Frogn kommune  
Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning  
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Til befaringsdeltakere  
Terry Miles 
Maria B. Belle 
Ellen Skoglund Plunkett 
Eldar Storkmo 
Rune Wiggen 
Otto Schacht 
Pernille Sandemose 

 
         

 
   

Befaringsnotat 
 
 
Møtedato: 14.10.2016 Tid: 10.00-12.00 
Sted: Nordre Rånås dam 
 
 
Befaring på friområdet ved Nordre Rånås dam, gnr/bnr 71/433 

Hele området ble gjennomgått og representanter fra eneboligene i vest fikk vist kommunen hvor de 

mente det var foretatt ulovlig hugst og hvor det ikke var utført god nok skjøtsel. Her var det høye 

trestubber og generelt ikke godt nok ryddet opp etter dugnad. Det ble også vist området der det var 

fare for vannavsig mot en av eiendommene i vest. På dette området vil det være fordelaktig med 

beplantning av vekster som drenerer godt.  

 

Representanten for drifterne fortalte at de hadde ønske om faglig bistand til en mer detaljert 

skjøtselsplan som inkluderte hele friområdet. Denne vil ta utgangspunkt i amfibiedammen, men for 

resten av området vil det kunne sees på mulighetene for ulike typer for skjøtsel og en mer langsiktig 

plan for felling og beplantning av trær og vekster. Generelt vil området og klimaet mellom drifterne 

og naboene ha godt av å finne løsninger som ikke er til sjenanse for noen. De skulle rette opp 

påpekte mangler fra dugnaden. 

 

Det åpnes for å inkludere en representant for eneboligene i vest i skjøtselsavtalen når denne planen 
er utarbeidet. Som deltaker i avtalen vil denne representanten ha medvirkning til hvordan skjøtselen 
går videre. Eneboligene i vest ønsker å være med i en prosess med å utvikle en skjøtselsplan for hele 
friområdet og ønsker deretter å vurdere å bli del av skjøtselsavtalen. 
 
 
Dato: 
19.10.2016 
 
Referent: 
Pernille Sandemose 
   
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 11. november 2016 10:18 
Til: Pernille Sandemose 
Kopi: Terry Miles; Torbjørn Jørgensen; Siri Margrethe Løksa; Atle Kronborg; 

Oddvar Rysjedal; Gerd Nabo; Kjell Hole 
Emne: Friområdet ved Nordre Rånås dam 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
 
 
Friområdet ved Nordre Rånås dam 

 
 
  

Vi viser til kommunens befaringsnotat av 19. oktober 2016, til vår e-post av 24. oktober 

2016 samt til kommunens brev av 25. oktober 2016. 

  

Som tidligere varslet kommer vi tilbake til saken, herunder befaringen/befaringsnotatet samt 

kommunens brev av 25. oktober.   

 

Vi ber i denne forbindelse om innsyn i: 

- Uttalelsen fra NMBU-professoren og evt. andre saksdokumenter knyttet til denne  

-  Saksdokumenter vedrørende søknad om og tillatelse til hugging av det omtalte furutreet 

som sto ved stien opp mot Tussefaret 

- Saksdokumenter vedrørende søknad om hugging av toppen av det samme treet. 

- Saksdokumenter vedrørende søknad om hugging av toppen av det omtalte furutreet ved 

sydsiden av dammen. 

- Saksdokumenter vedr. beplantning ved dammen. 

- Saksdokumenter vedr. tidligere søknad om hugging av trærne helt på sydsiden av 

friområdet mot gangveien 

-  Saksdokumenter vedrørende skjøtternes ønske om "En mer detaljert skjøtselsplan". 

- Saksdokumenter vedrørende kommunens tilbakemelding til skjøtterne  etter kommunens 

befaring på friområdet i påsken d.å., ref. uttalelse fra kommunen på befaringsmøtet 

14.10.d.å. om at skjøtterne allerede hadde fått beskjed/tilbakemelding på at skjøtselen ikke 

var godt nok utført/høye trestubber etc. 
- Evt. andre saksdokumenter som gjelder friområdet og som vi ikke tidligere har mottatt. 

  

Vi kan for øvrig ikke se å ha mottatt referat fra møtet med kommunen 23. august d.å. og 
ber om å få tilsendt dette for evt. kommetarer. 
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Med hilsen 

Maria B. Belle og Terry Miles 
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Frogn kommune  

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning  
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Maria Bettina Belle 
   
   
e-post 
   

   

  

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   16/01112-8 Pernille Sandemose 17.11.2016 
    
 
Innvilgelse av innsynsbegjæring 
 
Frogn kommune mottok innsynsbegjæring etter offentlighetslova § 3 den 11.11.16, om 
saken vedrørende klage på hugst og skjøtsel på friområdet ved Nordre Rånåsdam.  
 
Det bes om innsyn i saksdokumenter vedrørende: 
1. uttalelse fra NMBU-professor og andre saksdokumenter knyttet til denne. 
2. søknad og tillatelse til felling av furutre ved stien opp til Tussefaret. 
3. hugging av toppen av ovennevnte tre.  
4. søknad om hugging av toppen av det omtalte furutreet ved sydsiden av dammen.  
5. beplantning av dammen. 
6. tidligere søknad om hugging av trærne helt på sydsiden av friområdet mot gangveien. 
7. skjøtternes ønske om «en mer detaljert skjøtselsplan». 
8. kommunens tilbakemelding til skjøtterne etter kommunens befaring på friområdet i 
påsken d.å., ang uttalelse om at skjøtterne hadde fått beskjed/tilbakemelding på at 
skjøtselen ikke var godt nok utført 
9. annet som gjelder friområdet som ikke tidligere er oversendt. 
 
Kommunen gir innsyn i de av sakens dokumenter som er skriftlige og besvarer 
begjæringen med følgende svar: 

1. Vedlagt er e-post mottatt 01.05.16 fra Terry Miles, med uttalelse fra NMBU-
professor (vedlegg 1). 

2. Søknad (med vedlegg) og tillatelse til felling av trær syd på friområdet (vedlegg 2-
6). 

3. Vi kjenner ikke til hugging av toppen på nevnte furutre. 
4. Vi kjenner ikke til hugging av toppen på furutre ved dammen. 
5. Vi kjenner ikke til dokumenter angående beplantning ved dammen. Spørsmål og 

svar angående beplantning ellers på området er vedlagt (vedlegg 7 og 8). 
6. Vedlagt er søknad om felling fra tidligere (vedlegg 9). Jeg kunne ikke finne 

tillatelsen i vår historiske database, men antar at det er denne tillatelsen det 
refereres til i vedlegg 2. 

7. Vedlagt er e-posten der drifterne ber om bistand til å få laget en overordnet plan 
for området (vedlegg 10). 

8. Tilbakemelding til drifterne ble gitt muntlig ved befaringen i påsken og igjen under 
befaringen i oktober. 
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Frogn kommune- Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning 
Vår ref.: 16/01112-8  Side 2 av 2 

9. Vedlegger alt av e-postkorrespondanse mellom drifterne og kommunen i saken 
(alle vedleggene har sendt-dato først i tittelen). 

 
 
 
 
Pernille Sandemose 
Naturforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi: 
Terry Miles 
Torbjørg Jørgensen 
Siri Margrethe Løksa 
Atle Kronborg 
Oddvar Rysjedal 
Gerd Nabo 
Kjell Hole 
Ellen S. Plunkett 
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Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 23. desember 2016 11:18 
Til: Pernille Sandemose; Otto Schacht 
Kopi: Harald Karsten Hermansen; Martin Tjugen Lundby; Terry Miles; Gerd 

Nabo; Oddvar Rysjedal; Siri Margrethe Løksa; Torbjørn Jørgensen; Kjell 
Hole; Atle Kronborg 

Emne: Friområdet ved Nordre Rånås dam - Kommunens avgjørelse av 25. 
oktober d.å. m.v. 

Vedlegg: Brev til FK  23. des 2016.docx 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Vedlagt følger vårt brev av i dag. 
 
Med hilsen 
Maria B. Belle 
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Frogn kommune 
v/Pernille Sandemose 
 
 
 
 
Friområdet ved Nordre Rånås dam – kommunens avgjørelse av 25. oktober d.å. m.v. 
  
Vi viser til tidligere kontakt i saken, sist kommunens oversendelse datert 17. november 2016.  
Vi gjør oppmerksom på at Maria B. Belle aldri fikk denne oversendelsen fra kommunen.  
Dette ble oppdaget så sent at vi ikke rakk å gå gjennom dokumentasjonen og følge opp saken 
før Terry Miles dro på en lengre ferie, og dermed fikk vi ikke respondert så raskt som 
ønskelig. 
 
Som tidligere varslet har vi kommentarer til befaringen 14. oktober 2016, befaringsnotatet av 
19. oktober 2016, kommunens brev av 25. oktober 2016 og til kommunens oversendelse av 
17. november 2016.  
 
Ad Befaringen og befaringsnotatet 
 
1. Bakgrunnen for befaringen var kommunens avgjørelse datert 13. mai 2016, der kommunen 
bl.a. uttalte at den "kan ikke se at det arbeidet som er utført å området er i strid med hverken 
skjøtselsplanen eller skjøtselsavtalen" og at kommunen ikke så noen grunn til å revidere 
avtalen. Vi ba derfor om en befaring slik at kommunen selv kunne se det sørgelige resultatet 
av skjøtselsavtalen, skjøtselen samt brudd på avtalen. 
 
Vi ble overrasket over at kommunen hadde invitert med to representanter fra drifterne på 
befaringen uten å ha varslet oss.  Dette var det første møtet mellom drifterne  og oss som 
representerer eneboligene i vest, og hvis det var kommunens hensikt å legge opp til  
diskusjoner og konfrontasjon så var det hverken rett tid eller sted for dette.  Det ble hvertfall 
brukt mindre tid på selve befaringen enn vi hadde forventet og det er således ikke riktig at 
hele området ble gjennomgått, slik kommunen skriver i sitt befaringsnotat. 
 
2. Kommunens befaringsnotat er for øvrig ufullstendig.  Kommunen unnlater bl.a. å gi en 
beskrivelse av hvordan friområdet som sådan fremstår, se nedenfor. 
 
3. Videre vil vi påpeke at det ikke er én, men to eiendommer i vest som har et 
vannavsigsproblem, Tussefaret 11 B og C. Det er heller ikke riktig å beskrive dette som "fare 
for vannavsig" da vi har et faktisk vannavsigsproblem i dag. 
 
4. Under befaringen uttalte kommunen at vi ville bli invitert til å være med i prosessen med å 
utarbeide en skjøtselsplan for hele området, og dette bør da også fremkomme for så vidt 
gjelder drifterne.  
 
 Ad Kommunens brev av 25. oktober og 17. november 2016 mv. 
 
1. Vi kan for fortsatt ikke se at vi har fått noen begrunnelse for hvorfor kommunens nye 
saksbehandler den 6. januar 2016 ga tillatelse til felling av åtte trær som samme kommune 
bare et drøyt halvår i forveien hadde besluttet at ikke skulle felles. 
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2. Vi finner det påfallende at kommunen påberoper manglende kunnskap om møtet 9. mars 
2015 som forklaring på at vi ikke ble varslet om ny behandling av fellingssøknaden.  
Drifterne var skriftlig orientert av kommunen v/Martin Lundby om at dette ville kreve dialog 
med Tussefaret og var for øvrig vel kjent med vårt syn om bevaring av naturområdet, men 
orienterte åpenbart ikke ny saksbehandler om dette.  Vi viser også til skjøtselsavtalens pkt. 3 
e.  Hertil kommer at en av kommunens ansatte har opplyst at drifterne ble spurt om hva vi 
mente om fellingen, og fikk feilaktig svar om at vi ikke brydde oss (!). Det hele ender da med 
at kommunen i sin fellingstillatelse fastslår at disse trærne ikke vil påvirke nærområdet 
nevneverdig, hverken for naturmangfoldet eller naboene, men uten å ta seg bryet med å spørre 
oss.  
 
3. Hvordan kan kommunen påstå at informasjon om møtet med kommunen i 2015 ikke ville 
endret utfallet av søknaden om felling? Faktum er at i kommunens brev av  13. mai 2016  
fremkommer det at kommunens møtedeltagere ikke kan bekrefte, og dermed heller ikke 
avkrefte, de uttalelsene vi har referert til fra møte  Hvordan kan da kommunens nye 
saksansvarlige mene å ha grunnlag for å vurdere innholdet i møtet og for å  overprøve det? 
 
4. Videre registrerer vi at kommunen nå hevder at dyrelivet ble hensyntatt da 
fellingstillatelsen ble gitt, uten at dette utdypes nærmere.  Vi finner det påfallende at 
kommunen ikke har nevnt dette tidligere, spesielt med tanke på at dyrelivet var tema i møtet 
med kommunen 23. august d.å. og at kommunens saksbehandler da på forespørsel svarte 
benektende på at hun visste noe om dyrelivet der.  
 
5. Kommunen fastslår videre "At drifterne og kommunen har et annet syn enn dere på 

hvordan området skal skjøttes, er tydelig", uten å utdype dette nærmere.  Drifternes syn 
kommer imidlertid klart frem av saksdokumentene og drifternes uttalelser, sist på befaringen 
14. oktober d.å.  Formålet er å skape utsikt og optimale solforhold for drifterne. Resultatet er 
brede snauhugde sektorer og siktlinjer der ingen vegetasjon (les: natur) har fått stå i fred, trær 
kuttet i knehøyde, misfostre av trær m.v.  Nedkuttet vegetasjon, grener m.v. er etterlatt  i strid 
med skjøtselsavtalens pkt. 2 b.  Talspersonen for drifterne uttrykker det på følgende måte i sin 
e-post av 19. april 2016 til kommunen: "Det er ingen av partene i skjøtselsavtalen som har 

noe ønske om å fjerne trær som ikke sjenerer for utsikt og lys."  
 
Skal vi da forstå kommunens uttalelse slik at dette også er kommunens offisielle syn på 
hvordan friområdet skal skjøttes?  
Vi viser i så tilfelle til at i tillegg til å ivareta amfibiene er intensjon bak skjøtselsavtalen at 
området skal fremstå som et "pent naturområde", jf. referat fra møtet i kommunen 16. april 
2012.  Mener kommunen at ovennevnte er akseptabel skjøtsel og at resultatet er i tråd med 
intensjonen om et "pent naturområde", eller er det i realiteten et brudd på skjøtselsavtalen? 
 
6. Det store plaststykket som har viklet seg inn i vegetasjonen vest for dammen, og som vi 
nok en gang påviste for kommunen i påsken, var for øvrig fortsatt ikke fjernet da vi var på 
området på senhøsten.   Dette søppelet har overlevd hvertfall to skjøtselssesonger.  Hvorvidt 
det er kommunen eller drifterne som ikke synes det er nødvendig å overholde avtalens pkt. 2 c 
er ikke mulig for oss å fastslå, da kommunen ikke har sørget for notoritet på sin 
tilbakemelding til drifterne etter påskebefaringen. 
 
7. Allerede i brev av 8. januar 2014 stilte styret i Tussefaret Boligsameie bl.a. spørsmål ved 
om den huggingen/driften som var foretatt var i tråd med skjøtselen og kommunens 
intensjoner, herunder fellingen av det toppede furutreet ved stien i 2013.  Samme tre var tema 
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både på befaringen med kommunen v/Martin Lundby og under møtet med kommunen i 2015.  
Det er svært kritikkverdig at kommunen da unnlot å opplyse oss om at det var gitt 
fellingstillatelse til dette treet, og dermed mot bedre vitende lot oss tro at treet var ulovlig felt.  
 
Vi antar at fellingstillatelsen ble gitt i 2013, jf. e-post av 19. mai 2014 fra Stokmos til 
kommunen. Vi ber kommunen fremskaffe dokumentene vedr. felling fra Stokmo.  Vi mener 
også at det må foreligge andre søknader og tillatelser til felling, og ber samtidig om innsyn i 
disse.  
 
8. Kommunen ble gjort ettertrykkelig oppmerksom på diskrepansen mellom tomtegrensen og 
gjerdet før skjøtselsavtalen ble inngått, og det er svært kritikkverdig at kommunen ikke sørget 
for å forankre dette hos drifterne.  Tomtegrensen går for øvrig ikke parallelt med gjerdet, og 
etter det vi har forstått går den hvertfall opptil to meter ut fra gjerdet, og ikke en meter slik 
kommunen synes å mene.  Vi forventer at kommunen følger opp tomtegrenseproblematikken, 
herunder påvisning/merking og konsekvenser ift. hugst på Tussefarets område. 
 
9. Hugging av toppen av furutrær var tema på befaringen.  Det fremkommer forøvrig av e-
post av 29. august 2016 fra talspersonen for drifterne til kommunen at beplantningen i 
realiteten er flytting av trær fra andre deler av området for å kunne få felt det toppede furutreet 
syd for dammen. Dette treet er tidligere eksplisitt merket av kommunen som et tre som skal 
bli stående, og er i tillegg det eneste furutreet som nå står igjen på den delen av området, og vi 
kan vanskelig se at det skulle være noen naturfaglig begrunnelse for felling av dette treet. 
 
10. Kommunens uttalelse om at "Når man kjøper en eiendom har man dessverre aldri garanti 

for hvordan naboeiendommer utvikler seg", gjelder tydeligvis bare for naboene vest for 
friområdet.  Overfor drifterne har kommunen tvert i mot gitt tillatelser til søknader om felling 
av trær som er begrunnet med at de har vokst såpass at de tar utsikten etc. 
 
Oppsummering 
 
Oppsummert viser denne saken hvor galt det kan gå når kommunen inngår en avtale med en 
gruppe med særinteresser om å motta en "gratis" ytelse i form av skjøtsel av et friområde.  I 
dette tilfellet ser vi at kommunen gir drifterne gjentjenester i form av aksept for å drive en 
skjøtsel basert på det formål å sikre sol og utsikt for noen få, på bekostning av andre og 
vektige hensyn.   
 
Til tross for at skjøtselsavtalen ikke omhandler sol- og utsiktsforhold, får drifterne via 
kommunens søknadssystem likevel innvilget søknader om felling av trær begrunnet med 
nettopp dette.  Kommunens tidligere saksbehandlere, Edholm og Lundby, innså til slutt 
manglene ved skjøtselsavtalen og at området var åpnet opp for mye, satte foten ned for 
ytterligere felling av trær og mente det var behov for en annen  løsningen – dessverre ble ikke 
denne innsikten overført til nåværende saksansvarlige.  
 
Når man ser på kommunens avgjørelser, unnlatelser, uttalelser samt kommunikasjonen 
mellom kommunen og drifterne og mellom kommunen og oss, fremstår kommunen som 
forutinntatt, partisk og med mangelfull forståelse for sitt ansvar som eier og forvalter av 
friområdet på vegne av kommunens nåværende og fremtidige innbyggere.  Kommunens 
uttalelse i møtet i august d.å. om at den egentlig bare er opptatt av dammen og området rundt 
denne, gjenspeiler dette.  Brudd på avtalen og skjemmende inngrep m.m. får ingen 
konsekvenser for drifterne. 
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Friområdet har i årevis vært utsatt for inngrep for å skape sol- og utsiktsforhold, jf. rapporten 
fra 2002 fra forstkandidaten.  Inngrepene er foretatt både i regi av det tidligere vellet, ved 
selvtekt og etter tillatelse fra kommunen. Det fremkommer videre av de tilsendte dokumenter 
fra kommunen at det i mars 2011 ble det søkt om felling av mange trær. Videre har 
kommunen gitt tillatelse til hugst av 6 trær i 2013 og 3 trær i 2015 (søknaden var fra 2014). 
Hertil kommer de 8 trærne som det ble gitt fellingstillatelse til i år.  Totalt sett er det gitt 
fellingstillatelse til et betydelig antall trær i løpet av få år.  I tillegg kommer alt som har blitt 
kuttet med påberopelse i skjøtselsavtalen. Det er m.a.o. samlet sett foretatt betydelige inngrep 
og dramatiske endringer på friområdet. 
 
Under henvisning til ovenstående og det faktum at kommunen nå har erkjent at det er behov 
for en overordnet plan for friområdet, er det ufattelig at kommunen kan forsvare sin 
konklusjon om "at skjøtselen fortsetter i henhold til gjeldende avtale".  En selvsagt følge er at 
ytterligere inngrep på friområdet må settes på vent.  Kommunen kan ikke fraskrive seg 
ansvaret som eier av friområdet og dekke seg bak at den har en bindende avtale med drifterne. 
Den form for "rydding" som drifterne iht. kommunens avgjørelse vil kunne fortsette med har 
allerede fått og vil fortsatt kunne få dramatiske konsekvenser, jf. bildene fra før og etter 
"ryddingen" i februar 2015 som vi fremla som eksempel på møtet i august d.å.  Kommunen 
må derfor stoppe ytterligere inngrep på friområdet nå. 
 
Videre forutsetter vi at kommunen ikke vil behandle søknader om felling av trær før 
overordnet plan er utarbeidet, men minner for ordens skyld om at vi skal varsles.   
 
Vi har for øvrig også fått opplyst at flere store trær mot nord står på Tussefarets eiendom, jf. 
e-post av 29. august 2016 fra  drifterne til kommunen ang. ønske om å felle ytterligere trær. 
 
Kommunen har fortsatt ikke klart å redegjøre for hvorfor avtaleteksten om privatisering ble 
endret.  Vi viser i den forbindelse til at kommunen først fastslo at det forelå privatisering og 
deretter endret teksten på en måte som kan oppfattes som et forsøk på å dekke over dette.   
 
Vi kan heller ikke se å ha fått svar på vårt spørsmål om notoritet fra møtet i august d.å. 
 
Vi finner det for øvrig nødvendig å ettersende kommunen noen bilder som viser resultatet av 
skjøtselen av friområdet. 
 
Avslutningsvis vil vi presisere at vi i denne omgang begrenser oss til ovennevnte 
kommentarer, men at vi tar forbehold om å komme tilbake med mer. 
  
 
 
Drøbak, 23. desember 2016 
 
 
Maria B. Belle og Terry Miles 
på vegne av eneboligene i Tussefaret  
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Maria Bettina Belle 
Tussefaret 11 B 
1446 DRØBAK 
 
   

   

  

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   16/01112-18 Pernille Sandemose 18.01.2017 
    
 
 
Friområdet ved Nordre Rånås dam - Svar på brev  
 
Viser til henvendelse mottatt 23.12.16.  

 

«Vi viser til tidligere kontakt i saken, sist kommunens oversendelse datert 17. 

november 2016. Vi gjør oppmerksom på at Maria B. Belle aldri fikk denne 

oversendelsen fra kommunen. Dette ble oppdaget så sent at vi ikke rakk å gå 

gjennom dokumentasjonen og følge opp saken før Terry Miles dro på en lengre ferie, 

og dermed fikk vi ikke respondert så raskt som ønskelig.» 

 

Det er beklagelig at oversendelsen ikke kom fram, den er bekreftet sendt per e-post i vårt 

system til maria.b.belle@hotmail.no. 

 
«Ad Befaringen og befaringsnotatet  

 1. Bakgrunnen for befaringen var kommunens avgjørelse datert 13. mai 2016, der 
kommunen bl.a. uttalte at den "kan ikke se at det arbeidet som er utført å 
området er i strid med hverken skjøtselsplanen eller skjøtselsavtalen" og at 
kommunen ikke så noen grunn til å revidere avtalen. Vi ba derfor om en befaring 
slik at kommunen selv kunne se det sørgelige resultatet av skjøtselsavtalen, 
skjøtselen samt brudd på avtalen.  
 
Vi ble overrasket over at kommunen hadde invitert med to representanter fra 
drifterne på befaringen uten å ha varslet oss. Dette var det første møtet mellom 
drifterne og oss som representerer eneboligene i vest, og hvis det var kommunens 
hensikt å legge opp til diskusjoner og konfrontasjon så var det hverken rett tid 
eller sted for dette. Det ble hvertfall brukt mindre tid på selve befaringen enn vi 
hadde forventet og det er således ikke riktig at hele området ble gjennomgått, slik 
kommunen skriver i sitt befaringsnotat.» 

 
Kommunen ønsket at drifterne skulle supplere og eventuelt redegjøre for der det var behov, 
da det er de som har utført arbeidet på området. 
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«2. Kommunens befaringsnotat er for øvrig ufullstendig. Kommunen unnlater bl.a. 
å gi en beskrivelse av hvordan friområdet som sådan fremstår, se nedenfor.» 
 

Tatt til orientering. 
 

«3. Videre vil vi påpeke at det ikke er én, men to eiendommer i vest som har et 
vannavsigsproblem, Tussefaret 11 B og C. Det er heller ikke riktig å beskrive dette 
som "fare for vannavsig" da vi har et faktisk vannavsigsproblem i dag.» 

 
Tatt til orientering. 
 

«4. Under befaringen uttalte kommunen at vi ville bli invitert til å være med i 
prosessen med å utarbeide en skjøtselsplan for hele området, og dette bør da 
også fremkomme for så vidt gjelder drifterne.» 

 
Det er uvisst hvordan opplegget blir. I utgangspunktet er utarbeiding av skjøtselsplan noe 
som skjer mellom kommunen og drifterne, drifterne var åpne for at en representant, Terry 
Miles, kunne komme med innspill.  
 

«Ad Kommunens brev av 25. oktober og 17. november 2016 mv.  
1. Vi kan for fortsatt ikke se at vi har fått noen begrunnelse for hvorfor kommunens 
nye saksbehandler den 6. januar 2016 ga tillatelse til felling av åtte trær som samme 
kommune bare et drøyt halvår i forveien hadde besluttet at ikke skulle felles.» 

 
Drifterne ba om begrunnelse på avslaget de fikk etter søknad i april 2015, dette ble ikke gitt. 
Da undertegnede overtok ansvaret for saken høsten 2015 måtte henvendelsen besvares, 
men før jeg kunne begrunne avslaget ble det arrangert en ny befaring og en ny vurdering. 
Det er beklagelig at det har vært dårlig kommunikasjon innad i kommunen, men kommunen 
har all mulighet til å foreta nye vurderinger og komme til nye avgjørelser når det gjelder 
skjøtsel av egen eiendom. 
 

«2. Vi finner det påfallende at kommunen påberoper manglende kunnskap om møtet 
9. mars 2015 som forklaring på at vi ikke ble varslet om ny behandling av 
fellingssøknaden. Drifterne var skriftlig orientert av kommunen v/Martin Lundby om 
at dette ville kreve dialog med Tussefaret og var for øvrig vel kjent med vårt syn om 
bevaring av naturområdet, men orienterte åpenbart ikke ny saksbehandler om dette. 
Vi viser også til skjøtselsavtalens pkt. 3 e. Hertil kommer at en av kommunens ansatte 
har opplyst at drifterne ble spurt om hva vi mente om fellingen, og fikk feilaktig svar 
om at vi ikke brydde oss (!). Det hele ender da med at kommunen i sin fellingstillatelse 
fastslår at disse trærne ikke vil påvirke nærområdet nevneverdig, hverken for 
naturmangfoldet eller naboene, men uten å ta seg bryet med å spørre oss.»  

 
Som det er skrevet i tidligere besvarelser: Vi beklager at dere ikke ble varslet, drifterne har 
lovet å varsle alt av større tiltak på området i forkant. At dere kan komme med innsigelser er 
ikke det samme som at utfallet av søknadene blir annerledes. 
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«3. Hvordan kan kommunen påstå at informasjon om møtet med kommunen i 2015 
ikke ville endret utfallet av søknaden om felling? Faktum er at i kommunens brev av 
13. mai 2016 fremkommer det at kommunens møtedeltagere ikke kan bekrefte, og 
dermed heller ikke avkrefte, de uttalelsene vi har referert til fra møte Hvordan kan da 
kommunens nye saksansvarlige mene å ha grunnlag for å vurdere innholdet i møtet 
og for å overprøve det?»  

 
Det er fullt mulig å påstå at det ikke ville endret utfallet, det ble foretatt ny befaring og ny 
vurdering og dette ville blitt gjennomført selv om kommunen hadde informasjon fra møtet. 
 

«4. Videre registrerer vi at kommunen nå hevder at dyrelivet ble hensyntatt da 
fellingstillatelsen ble gitt, uten at dette utdypes nærmere. Vi finner det påfallende at 
kommunen ikke har nevnt dette tidligere, spesielt med tanke på at dyrelivet var tema 
i møtet med kommunen 23. august d.å. og at kommunens saksbehandler da på 
forespørsel svarte benektende på at hun visste noe om dyrelivet der.»  

 
Naturmangfoldloven stiller krav til beslutningsgrunnlaget kommunen legger til grunn for en 
avgjørelse. Dette gjøres ved å sjekke om det finnes registreringer på området som er viktige 
å ta hensyn til og det gjøres ved at saksbehandler og fagkyndig alltid foretar befaring på 
områdene det gjelder.  
 

«5. Kommunen fastslår videre "At drifterne og kommunen har et annet syn enn dere 
på hvordan området skal skjøttes, er tydelig", uten å utdype dette nærmere. 
Drifternes syn kommer imidlertid klart frem av saksdokumentene og drifternes 
uttalelser, sist på befaringen 14. oktober d.å. Formålet er å skape utsikt og optimale 
solforhold for drifterne. Resultatet er brede snauhugde sektorer og siktlinjer der ingen 
vegetasjon (les: natur) har fått stå i fred, trær kuttet i knehøyde, misfostre av trær 
m.v. Nedkuttet vegetasjon, grener m.v. er etterlatt i strid med skjøtselsavtalens pkt. 2 
b. Talspersonen for drifterne uttrykker det på følgende måte i sin e-post av 19. april 
2016 til kommunen: "Det er ingen av partene i skjøtselsavtalen som har noe ønske om 
å fjerne trær som ikke sjenerer for utsikt og lys."  
Skal vi da forstå kommunens uttalelse slik at dette også er kommunens offisielle syn 
på hvordan friområdet skal skjøttes?  
Vi viser i så tilfelle til at i tillegg til å ivareta amfibiene er intensjon bak 
skjøtselsavtalen at området skal fremstå som et "pent naturområde", jf. referat fra 
møtet i kommunen 16. april 2012. Mener kommunen at ovennevnte er akseptabel 
skjøtsel og at resultatet er i tråd med intensjonen om et "pent naturområde", eller er 
det i realiteten et brudd på skjøtselsavtalen?»  

 
Kommunens offisielle syn på drift av friområder er forankret i definisjonen på «friområder» i 
reguleringsplaner og kommuneplanen. Når det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle er det 
mange ting å ta hensyn til, som jeg har skrevet tidligere. 
 

«6. Det store plaststykket som har viklet seg inn i vegetasjonen vest for dammen, og 
som vi nok en gang påviste for kommunen i påsken, var for øvrig fortsatt ikke fjernet 
da vi var på området på senhøsten. Dette søppelet har overlevd hvertfall to 
skjøtselssesonger. Hvorvidt det er kommunen eller drifterne som ikke synes det er 



7/18 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam - 18/00040-10 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam : Vedlegg 35, Svar på klagen fra 23.12.16, 18.01.17

Frogn kommune- Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning 
Vår ref.: 16/01112-18  Side 4 av 6 

nødvendig å overholde avtalens pkt. 2 c er ikke mulig for oss å fastslå, da kommunen 
ikke har sørget for notoritet på sin tilbakemelding til drifterne etter påskebefaringen.»  

 
Søppel blir i henhold til avtalen fjernet ved dugnader. Hvem som helst kan fjerne søppel i 
naturen når dette oppdages. 

 
«7. Allerede i brev av 8. januar 2014 stilte styret i Tussefaret Boligsameie bl.a. 
spørsmål ved om den huggingen/driften som var foretatt var i tråd med skjøtselen og 
kommunens intensjoner, herunder fellingen av det toppede furutreet ved stien i 2013. 
Samme tre var tema både på befaringen med kommunen v/Martin Lundby og under 
møtet med kommunen i 2015. Det er svært kritikkverdig at kommunen da unnlot å 
opplyse oss om at det var gitt fellingstillatelse til dette treet, og dermed mot bedre 
vitende lot oss tro at treet var ulovlig felt.  
Vi antar at fellingstillatelsen ble gitt i 2013, jf. e-post av 19. mai 2014 fra Stokmos til 
kommunen. Vi ber kommunen fremskaffe dokumentene vedr. felling fra Stokmo. Vi 
mener også at det må foreligge andre søknader og tillatelser til felling, og ber 
samtidig om innsyn i disse.»  

 
Kommunen har ikke klart å finne flere dokumenter på saken. Alt er oversendt. 

 
«8. Kommunen ble gjort ettertrykkelig oppmerksom på diskrepansen mellom 
tomtegrensen og gjerdet før skjøtselsavtalen ble inngått, og det er svært kritikkverdig 
at kommunen ikke sørget for å forankre dette hos drifterne. Tomtegrensen går for 
øvrig ikke parallelt med gjerdet, og etter det vi har forstått går den hvertfall opptil to 
meter ut fra gjerdet, og ikke en meter slik kommunen synes å mene. Vi forventer at 
kommunen følger opp tomtegrenseproblematikken, herunder påvisning/merking og 
konsekvenser ift. hugst på Tussefarets område.» 

 
Dersom det er avgjørende for sameiet å få fastslått eiendomsgrensen mellom egen eiendom 
og kommunens, står dere fritt til å iverksette vanlige skritt for å få fastsatt denne selv. 
 

«9. Hugging av toppen av furutrær var tema på befaringen. Det fremkommer forøvrig 
av e-post av 29. august 2016 fra talspersonen for drifterne til kommunen at 
beplantningen i realiteten er flytting av trær fra andre deler av området for å kunne 
få felt det toppede furutreet syd for dammen. Dette treet er tidligere eksplisitt merket 
av kommunen som et tre som skal bli stående, og er i tillegg det eneste furutreet som 
nå står igjen på den delen av området, og vi kan vanskelig se at det skulle være noen 
naturfaglig begrunnelse for felling av dette treet.» 

 
Dette blir opp til kommunen å vurdere når ny søknad om felling kommer. Viser til tidligere 
svar. 
 

«10. Kommunens uttalelse om at "Når man kjøper en eiendom har man dessverre 
aldri garanti for hvordan naboeiendommer utvikler seg", gjelder tydeligvis bare for 
naboene vest for friområdet. Overfor drifterne har kommunen tvert i mot gitt 
tillatelser til søknader om felling av trær som er begrunnet med at de har vokst såpass 
at de tar utsikten etc.» 
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Ingen som kjøper eiendom har garanti for hvordan naboeiendommen utvikler seg. 

 

«Oppsummering  
Oppsummert viser denne saken hvor galt det kan gå når kommunen inngår en avtale 
med en gruppe med særinteresser om å motta en "gratis" ytelse i form av skjøtsel av 
et friområde. I dette tilfellet ser vi at kommunen gir drifterne gjentjenester i form av 
aksept for å drive en skjøtsel basert på det formål å sikre sol og utsikt for noen få, på 
bekostning av andre og vektige hensyn.  
Til tross for at skjøtselsavtalen ikke omhandler sol- og utsiktsforhold, får drifterne via 
kommunens søknadssystem likevel innvilget søknader om felling av trær begrunnet 
med nettopp dette. Kommunens tidligere saksbehandlere, Edholm og Lundby, innså til 
slutt manglene ved skjøtselsavtalen og at området var åpnet opp for mye, satte foten 
ned for ytterligere felling av trær og mente det var behov for en annen løsningen – 
dessverre ble ikke denne innsikten overført til nåværende saksansvarlige.  
Når man ser på kommunens avgjørelser, unnlatelser, uttalelser samt 
kommunikasjonen mellom kommunen og drifterne og mellom kommunen og oss, 
fremstår kommunen som forutinntatt, partisk og med mangelfull forståelse for sitt 
ansvar som eier og forvalter av friområdet på vegne av kommunens nåværende og 
fremtidige innbyggere. Kommunens uttalelse i møtet i august d.å. om at den egentlig 
bare er opptatt av dammen og området rundt denne, gjenspeiler dette. Brudd på 
avtalen og skjemmende inngrep m.m. får ingen konsekvenser for drifterne. 
Friområdet har i årevis vært utsatt for inngrep for å skape sol- og utsiktsforhold, jf. 
rapporten fra 2002 fra forstkandidaten. Inngrepene er foretatt både i regi av det 
tidligere vellet, ved selvtekt og etter tillatelse fra kommunen. Det fremkommer videre 
av de tilsendte dokumenter fra kommunen at det i mars 2011 ble det søkt om felling 
av mange trær. Videre har kommunen gitt tillatelse til hugst av 6 trær i 2013 og 3 
trær i 2015 (søknaden var fra 2014). Hertil kommer de 8 trærne som det ble gitt 
fellingstillatelse til i år. Totalt sett er det gitt fellingstillatelse til et betydelig antall 
trær i løpet av få år. I tillegg kommer alt som har blitt kuttet med påberopelse i 
skjøtselsavtalen. Det er m.a.o. samlet sett foretatt betydelige inngrep og dramatiske 
endringer på friområdet.  
Under henvisning til ovenstående og det faktum at kommunen nå har erkjent at det 
er behov for en overordnet plan for friområdet, er det ufattelig at kommunen kan 
forsvare sin konklusjon om "at skjøtselen fortsetter i henhold til gjeldende avtale". En 
selvsagt følge er at ytterligere inngrep på friområdet må settes på vent. Kommunen 
kan ikke fraskrive seg ansvaret som eier av friområdet og dekke seg bak at den har en 
bindende avtale med drifterne. Den form for "rydding" som drifterne iht. kommunens 
avgjørelse vil kunne fortsette med har allerede fått og vil fortsatt kunne få dramatiske 
konsekvenser, jf. bildene fra før og etter "ryddingen" i februar 2015 som vi fremla som 
eksempel på møtet i august d.å. Kommunen må derfor stoppe ytterligere inngrep på 
friområdet nå.  
Videre forutsetter vi at kommunen ikke vil behandle søknader om felling av trær før 
overordnet plan er utarbeidet, men minner for ordens skyld om at vi skal varsles.  
Vi har for øvrig også fått opplyst at flere store trær mot nord står på Tussefarets 
eiendom, jf. e-post av 29. august 2016 fra drifterne til kommunen ang. ønske om å 
felle ytterligere trær.  
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Kommunen har fortsatt ikke klart å redegjøre for hvorfor avtaleteksten om 
privatisering ble endret. Vi viser i den forbindelse til at kommunen først fastslo at det 
forelå privatisering og deretter endret teksten på en måte som kan oppfattes som et 
forsøk på å dekke over dette. Vi kan heller ikke se å ha fått svar på vårt spørsmål om 
notoritet fra møtet i august d.å.  
Vi finner det for øvrig nødvendig å ettersende kommunen noen bilder som viser 
resultatet av skjøtselen av friområdet.  

Avslutningsvis vil vi presisere at vi i denne omgang begrenser oss til 
ovennevnte kommentarer, men at vi tar forbehold om å komme tilbake med 
mer.» 
 

 
Dere har nå fremlagt utfyllende merknader til gjeldende skjøtselsavtale og gjennomført 
praktiseringen av denne. Kommunen opplever således å ha god oversikt over deres 
synspunkter, og at deres henvendelser er besvart i tilstrekkelig grad. Kommunen fastholder 
sine tidligere standpunkt, og ser ingen grunn til å opprettholde ytterligere korrespondanse 
om skjøtselen som allerede er gjennomført. Vi avslutter dermed saken om tidligere 
gjennomførte tiltak fra vår side, og vil be drifterne varsle sameiet når det er grunnlag for det 
i fremtiden. Dere vil således få anledning til å komme med innspill i forkant en annen gang.  
 
 
 
 
 
Pernille Sandemose 
Naturforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Kopi:     
Terry Miles                                  
Gerd Nabo                                  
Oddvar Rysjedal                                  
Siri Margrethe Løksa                                  
Torbjørn Jørgensen                                  
Kjell Hole                                  
Atle Kronborg                                  
Ellen Skoglund 
Plunkett 

                                 

Enhet for miljø, idrett 
og kommunalteknikk 

Otto Schacht Postboks 10 1441 DRØBAK 

 

Mottaker:    
Maria Bettina Belle            Tussefaret 11 B 1446 DRØBAK 
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Fra: Clas M. Kjølberg <cmkjolberg@gmail.com> 
Sendt: 4. mai 2017 12:25 
Til: postmottak@afk.no 
Kopi: Pernille Sandemose; ellen.skoglund.plunkett@gmail.com 
Emne: Fw: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam og kommunens 

ansvar, rolle og saksbehandling 
Vedlegg: Brev til FK  23. des 2016.docx; ATT00001.htm; Brev fra Frogn 

kommune 18.1.2017.pdf; ATT00002.htm; Nordre Rånås Dam - mail 
til Pernille Sandemose.doc 

 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Att. Axel Pettersen 
  
Det vises til hyggelig telefonsamtale i dag, hvor temaet var friområde i Frogn kommune, kalt Rånås 
Nordre Dam (salamanderdam) og Frogn kommunes forvaltningen. 
  
Ifølge informasjon jeg har mottatt skal dere ha vært involvert i saken, forsåvidt fylkeskommunen har 
bevilget redskap for hugging av trær.  Medfører det riktighet at fylkeskommune har vært involvert, er 
fylkeskommunen forledet av søker som angivelig skal være "skjøtselsgruppen". 
  
Bare til orientering nevnes at saken vil få et sannsynlig rettslig etterspill, hvor Frogn kommune blir 
saksøkt! 
  
Jeg avventer tilsvar om Akershus fylkeskommune har bevilget midler i omhandlende sak! 
  
Vedlagt følger noe av kommunikasjonen i saken! 
  
Med vennlig hilsen / Kind Regards 
Clas M. Kjølberg 
_____________________________ 
Certificates / Patents 
Internet: kjoelberg patents 
Phone: +47 90858182 
  
----- Original Message -----  
From: maria bettina belle  
To: cmkjolberg@gmail.com  
Sent: Thursday, May 04, 2017 9:57 AM 
Subject: Fwd: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam og kommunens ansvar, rolle og 
saksbehandling 
 
Dette er vår siste kontakt med kommunen. 
 
Det er kontakten med Lundeby og/eller rådmann Hermansen som er årsaken til at planen skal 
godkjennes av kommunestyret. 
 
I disse brevene finner du mye du kan bruke i møtet i dag. 
 
Jeg viser også til e-mailen Terry videresendte fra Plunkett (talskvinnen for drifterne) med 
invitasjon til befaring.  
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Vi har påpekt at kommunen er forutinntatt, partisk og ikke forstår sin rolle og sitt ansvar som 
eier av friområdet på vegne av kommunens nåværende og fremtidige beboere.  
Merk at kommunen i realiteten ikke har tatt tilbake rollen som eier og ansvarlig - det er 
drifterne v/Plunkett som får styre dette.  Vi får informasjon gjennom henne (dermed styrt info 
og mye senere enn de naboene som er en del av avtalen) og det er hun som innkaller til 
befaring. Det mest graverende er at hun har hatt møte med selskapet kommunen har engasjert 
- en meget stor fordel og påvirkningsmulighet. Vanskelig å ha tillit til prosessen og 
objektiviteten. 
Ref. også at den andre parten fikk snakke med amfibiekonsulent Sandaas før han skrev sin 
rapport om skjøtselen av dammen. 
 
Vi besitter også e-postkorrespondanse mellom kommunen v/Pernille Sandemose og Plunkett 
som viser det gode forholdet og Sandemoses ydmyke holdning overfor Plunkett.  
 
Som vi har skrevet til kommunen: 
Denne saken viser hvor galt det kan gå når kommunen mottar "gratis" ytelse i form av drift av 
friområdet av en liten gruppe med særinteresser, og gir gjenytelser i form av velvillig 
behandling av søknader om felling av trær. I tillegg forsvarer kommunen drifterne, glatter 
over og unnlater å svare på vanskelige spørsmål fra oss.  Kommunen betaler mao. skjøtselen 
(som Erik Lundeby på befaring med oss kalte vanskjøtsel) med friske, flotte trær. 
 
Det blir brukt mot oss at vi ikke er en del av avtalen. 
TBS stemte ned å delta. Avtalen ivaretok heller ikke våre interesser og vi hadde dårlig 
erfaring med samarbeid med den andre siden da vi var i Sogsti skog vel.  
 
Da vi fikk utkastet til avtalen påpekte vi manglene ved avtalen, herunder at hensynet til øvrig 
dyreliv og skog-/naturpreget, ref. Kaurins rapport ikke var hensyntatt.  Vi anførte at området 
måtte forbli mest mulig urørt/grønn lunge/100-meterskog osv. Vi viste også til vår 
vannproblematikk og skjerming mot innsyn.  
 
Vi kom også med et alternativt forslag til løsning der vi skulle dele friområdet slik at hver av 
partene fikk skjøtte den delen som var oss nærmest. Sogsti skog borettslag (som er med i 
gjeldende skjøtselsavtale) støttet vårt forslag. Sameiere Sogsti skog 1 og 2 samt de to 
Gripstad-eneboligene i nord var i mot, og kommunen sto dermed fast ved sitt forslag. (Med 
tanke på at borettslaget har over 70 leiligheter og TBS har 29 ble ikke det klare flertallet hørt). 
 
Merk også at drifterne har fått midler fra det offentlige (fylkes eller Miljøverndepartementet) 
til bevaring av truede arter e.l. Dette kunne også kommunen ha gjort - de påstår jo at de ikke 
har penger til å gjøre noe selv). Det er for disse pengene de har satt opp skilt, benk, "brygge" 
e.l. og ikke minst kjøpt motoriserte redskaper som de bruker til nedkutting på den store delen 
av friområdet som ikke har betydning for salamanderne. 
 
Merk også at kommunen i sitt siste brev til oss (vedlagt vår e-post til rådmannen) prøver å 
dytte ansvaret for at det ikke blir hugget på TBSs område på oss - det er vi som må sørge for 
oppmåling/merking (og det er vel ikke gratis) hvis vi har behov for det! 
 
Saksbehandlingsfeilene er en annen sak. Du kan sitere meg på at jeg som jurist med lang 
erfaring fra Justisdepartement og direktorat er sjokkert. Denne saken burde være så pinlig for 
kommunen. En ting er åpenbare feil som manglende notoritet, dokumenter som er 
forsvunnet/ikke ligger på saken, ikke forsvarlig/tilstrekkelig utredning, forrige enhetsleder og 
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saksbehandler som uttaler seg klart om at vi har blitt usaklig forskjellsbehandlet, at området er 
åpnet for mye og har blitt vesentlig endret - men som ikke kan erindre dette i dag! Osv  
 
En annen er den arrogante og nonchalante holdningen og den manglende forståelsen av rolle 
og ansvar for friområdet - mangelen på overordnet og prinsipiell tankegang, konsekvenser etc. 
"det er vi som bestemme",  
Baltzersen som på befaringen med oss forrige påske klarte å si at de sier en ting til den ene 
partene og noe annet til den andre!, nåværende saksbehandlere som forsvarer, unnviker, 
bortforklarer osv. Vi har fortsatt ikke fått svar på hvorfor kommunen endret avtaleteksten fra å 
fastslå at deler av området var tatt i bruk (dvs. privatisert) til at dersom deler av området osv. 
 
Dette er e.m.m. maktarroganse kombinert med manglende kompetanse. 
 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 

Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Dato: 3. april 2017 kl. 20.58.13 CEST 
Til: "harald.hermansen@frogn.kommune.no" 
<harald.hermansen@frogn.kommune.no> 
Kopi: Terry Miles <tmiles21@gmail.com>, Siri Margrethe Løksa <sma-
loek@online.no>, Kjell Hole <kjelhole@online.no>, Oddvar Rysjedal 
<okrysj@getmail.no>, Gerd Nabo <gskatle@getmail.no>, Torbjørn Jørgensen 
<tjoerge3@getmail.no>, Atle Kronborg <atlek@hotmail.com> 
Emne: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam og kommunens 
ansvar, rolle og saksbehandling 

 

 

 
 

Vi finner det dessverre nødvendig å be rådmannen gripe inn i denne saken. 

 

 Vi viser i den forbindelse til sakens dokumenter, sist vårt brev av 23. 
desember 2016 til kommunen og svaret datert 18. januar 2017 der 
saksansvarlige forsøker å lukke saken (se vedlegg). 

 

Denne saken har prinsipielle sider og gjelder samtidig konkret skjøtselen 
av friområdet ved Nordre Rånås dam,  herunder hvordan en liten gruppe 
med særinteresser i praksis har fått lov til å foreta inngrep og endringer på 
friområdet kun med det formål å skaffe seg  sol- og utsiktsforhold. 
Samtidig har vi fått et skremmende innblikk i hva som har foregått i denne 
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saken og avdekket alvorlige feil og mangler ved kommunens 
saksbehandling, rolle- og ansvarsforståelse. Denne saken viser etter vårt 
syn hvor galt det kan gå når kommunen inngår en avtale med en gruppe 
med særinteresser om å motta en "gratis" ytelse i form av skjøtsel av et 
friområde.  I dette tilfelle ser vi at kommunen gir drifterne gjentjenester i 
form av aksept for å drive en skjøtsel basert på det formål å sikre sol- og 
utsiktsformål for noen få, på bekostning av både resultatet og andre 
vektige hensyn mv. Det må være i kommunens interesse at overordnet 
nivå går inn denne saken. Saksbehandlingen alene tilsier en gjennomgang 
slik at kommunen kan unngå tilsvarende feil i andre saker. 

 

Eneboligene i Tussefaret Boligsameie ligger nedsenket og grenser helt 
inntil friområdet på vestsiden. Eneboligene lå opprinnelig i skogkanten, 
men dette er endret mot vår vilje pga. alle inngrepene  på friområdet/bak 
våre hus. Vårt hovedanliggende har vært og er å bevare friområdet som 
et naturområde, herunder bevare skogsbildet med en mangfoldig flora og 
som et habitat for en rik fauna.  Ikke minst med tanke på den store 
utbyggingen og fortettingen som pågår i Drøbak, er det viktig å bevare 
friområdet som en grønn lunge.  For ordens skyld presiseres at vi ikke 
bestrider hensynet til amfibiene, men vi påpeker samtidig at størstedelen 
av friområdet  ikke har betydning for disse og at hensynet til amfibiene og 
øvrig fauna og flora uansett lar seg kombinere. 

 

Allerede i 2002 fastslo en forstkandidat at det på friområdet bl.a. var 
hugget trær som burde ha blitt stående, åpenbart bare for å skaffe utsikt 
til husene på friarealets østside. Han påpeker også at på deler av arealet 
bør trærne stå relativt tett og løvkratt beholdes, for å skape gode 
betingelser for fugleliv og som beskyttelse for småvilt.  Forstkandidaten 
advarte mot konsekvensen dersom denne behandlingen av friområdet 
fortsatte. Hensynene som forstkandidaten påpeker er ikke ivaretatt i 
gjeldende skjøtselsavtale.  

Realiteten er at friområdet i årevis har vært utsatt for inngrep, både i regi 
av det tidligere Sogsti Skog Vel, ved selvtekt og etter tillatelse fra 
kommunen, med det formål å skape sol- og utsiktsforhold.  Dette har 
fortsatt med gjeldende skjøtselsavtale og er muliggjort på grunn av 
avtalens vide rammer kombinert med et søknadssystem der kommunen 
velvillig har innvilget søknader om felling av trær. Hertil kommer at 
skjøtselsavtalen mangler overordnet plan/hensikt/formål med friområdet. 
Samlet sett er det foretatt betydelige inngrep på friområdet og det 
naturlige skogbildet er endret radikalt og negativt, og  til dels på en svært 
skjemmende måte. Dette er dokumentert.  
 
Vi må kunne forvente å få en saklig begrunnelse for hvorfor det bestående 
må endres.  Med unntak for hensynet til amfibiene har vi aldri har fått 
noen saklig begrunnelse for hvorfor kommunen har muliggjort/tillatt de 
mange inngrepene og endringene på friområdet, herunder hvorfor friske 
trær og natur tilsynelatende ikke har noen egenverdi. 
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I møte 9. mars 2015 med kommunens daværende enhetsleder og 
saksbehandler uttalte da også kommunen bl.a. at vi var usaklig 
forskjellsbehandlet og beklaget dette.  Videre erkjente kommunen at 
friområdet var blitt åpnet opp for mye, var blitt "vesentlig endret" og at 
kommunen ikke ville ha inngått en slik avtale i dag.  Kommunen opplyste 
at den ville stoppe videre kutting/"arbeid" på friområdet, foreta en 
inspeksjon og se på andre løsninger enn den gjeldende skjøtselsavtalen – 
løsninger som innebar at vi som bor lang vestsiden av friområdet 
skulle bli hensyntatt og involvert.  Vi fikk da også bekreftet at kommunen 
ville avslå søknad om ytterligere felling av trær. 

Til vår store forskrekkelse, og stikk i strid med kommunens uttalelser i 
2015, ble det i stedet uten varsel felt 8 store trær på friområdet i påsken 
2016. 

   

Forklaringen var at en ny enhet hadde overtatt ansvaret for friområdet og 
gitt drifterne tillatelse til felling av de samme trærne som forgjengerne 
hadde avslått bare et drøyt halvår tidligere.  De nye saksansvarlige kjente 
hverken til møtet i 2015, til e-postene i etterkant av møtet der vi bl.a. 
oppsummerte fra møtet eller til kommunens e-post til drifterne der det 
bl.a. presiseres at eventuell tynning mot Tussefaret skulle skje i dialog 
med oss.  

 

Kommunen hadde ikke sørget for notoritet fra møtet 9. mars 2015 og de 
etterfølgende e-postene var åpenbart ikke ført på saken. Nåværende 
saksansvarlige opplyser at de to representantene fra kommunen ikke kan 
"bekrefte uttalelsene (...)" fra møtet, men konkluderer samtidig med at 
kommunen har en annen forståelse av utfallet av møtet 9. mars 2015. 
Dette til tross for at kommunens representanter aldri bestred våre 
tidsnære e-poster der vi viste til og refererte fra møtet, og at de faktisk 
fulgte opp det som ble uttalt i møtet da de avslo drifternes opprinnelige 
søknad om felling av 10 trær. Nåværende saksansvarlige avfeier det hele 
med at manglende kunnskap om møtet etc. ikke har hatt noen betydning 
for deres handlinger og avgjørelser.  Her opplever vi altså at kommunen 
først kommer med en alvorlig erkjennelse om at vi er usaklig 
forskjellsbehandlet og at skjøtselsavtalen er en dårlig løsning som har gitt 
et uønsket resultat. Deretter at helt nye saksansvarlige endrer avslaget og 
innvilger felling uten å undersøkte hvorfor fellingssøknaden opprinnelig ble 
avslått av forgjengerne, og dessuten forfekter et motsatt syn enn 
forgjengerne uten at det er fremkommet nye opplysninger av betydning for 
saken. 
 
Vi har for øvrig omfattende kunnskap og dokumentasjon om historikken og 
fakta i denne saken, men begrenser oss i denne omgang til ovennevnte 
idet vi viser til korrespondansen med kommunen samt e-postene mellom 
kommunen og drifterne, både når det gjelder sakens realitet og 
kommunens behandling av saken. 

   

Vi ber rådmannen gripe inn i saken, stoppe ytterlige inngrep på friområdet 
og sørge for en forsvarlig og uhildet behandling av friområdet før det er for 
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sent. Vi ser ingen saklig grunn for endring av friområdets karakter, 
skjemmende inngrep og fjerning av naturpreget og skogbildet.  Tvert i mot 
tilsier den omfattende fortettingen i Drøbak at siste rest av Sogsti Skog, 
skogbildet, naturen og dyrenes habitat må bevares, herunder at trærne få 
stå mest mulig urørt.  
 
Vi imøteser rådmannens svar. 

  

  

Med hilsen 

  

Maria B. Belle og Terry Miles 
på vegne av eneboligene i Tussefaret  
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Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 13. juni 2017 09:33 
Til: Harald Karsten Hermansen 
Kopi: Pernille Sandemose; Terry Miles; Gerd Nabo; Oddvar Rysjedal; Siri 

Margrethe Løksa; Kjell Hole; Atle Kronborg; Torbjørn Jørgensen;  
Clas M. Kjølberg  

Emne: Friområdet ved Nordre Rånåsdam - skjøtsel og vedlikeholdsplan 
 
Det vises til vår e-post av 3. april 2017 til rådmannen. 
 
Vi har mottatt forslag til vedlikeholdsplan/beskrivelse av skjøtselstiltak fra kommunen med 
invitasjon til møte for å diskutere planen.  Saken er såvidt alvorlig at det er nødvendig å gi en 
skriftlig tilbakemelding på forslaget. 
 
Kommunens mandatet har vesentlige mangler, og utgangspunktet og premissene for planen 
blir derfor feil.  De som har vokst opp i området kan fortelle at det alltid har vært skog her, 
med gamle majestetiske furutrær som har satt sitt særpreg  på området.  Likevel nevner 
planen overhode ikke hvordan området opprinnelig var før det ble utsatt for massive 
inngrep, og den avdekker heller ikke den raseringen som er foretatt.   
 
Vi var kjent med at området var regulert til friområde, og tok det som en selvfølge at 
området ville bli skjøttet med tanke på de særegne kvaliteter og verdier det representerte.  I 
en kommune som stadig fortettes burde viktigheten av  å bevare et slikt område være 
opplagt. Friområdet var en viktig årsak til at vi kjøpte akkurat disse boligene.   Realiteten er 
at friområdet i årevis  har blitt utsatt for inngrep og rasering kun med det formål å skaffe et 
fåtall personer utsikt og optimale solforhold.  Det må være opplagt at kommunen ikke har 
oppfylt sitt ansvar som eier og forvalter av friområdet på vegne av kommunens nåværende 
og fremtidige innbyggere.  Det er graverende at kommunen både har uttalt at de gjør som 
de vil, og at de egentlig bare bryr seg om amfibiedammen og området rundt denne.  Denne 
saken har vist hvor håpløst galt det kan gå når kommunen inngår en avtale om "gratis" 
skjøtsel med en gruppe med særinteresser, og deretter premierer disse med velvillig 
 innvilgelse av søknader om nedhugging av trær kun med det formål å skaffe disse utsikt og 
optimale solforhold.  Og ovenpå det hele forsvarer egne og skjøtternes feilgrep for å 
beskytte seg selv og disse. 
 
Planen forholder seg i utgangspunktet kun til status quo, og tar dermed ikke høyde for 
områdets opprinnelige karakter, ei heller alle endringene og skadene som allerede er påført. 
 Dette er forsåvidt forståelig med tanke på mandatet, som i forordet opplyses å være at 
"Kommunen ønsker en rapport med vedlikeholdsplan/beskrivelse av skjøtselstiltak for 
friområdet".  Dermed mangler rapporten en vesentlig del med beskrivelse av hvordan 
området opprinnelig har vært (skogområde med majestetiske trær), beskrivelse av den 
"skjøtselen" som allerede er foretatt og det sørgelige resultatet av denne raseringen, samt 
forslag til reparerende/gjenopprettende  tiltak som beplantning av trær etc.   Vi viser i denne 
forbindelse til at kommunen hardnakket har stått fast ved at skjøtselsavtalen skulle 
videreføres, ikke har villet erkjenne feil hverken ved avtalen eller resultatet av 
skjøtselen, men tvert i mot har forsvart skjøtselen som har ført til vesentlig endring av 
friområdet, forsøkt å tåkelegge saken og velvillig har godtatt nedhugging av et stort 
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antall trær.   Det var først da talspersonen for skjøtterne sa seg enig i behovet for en 
overordnet plan at kommunen gikk inn for  dette.  Med tanke på kommunens rolle og 
handlinger er det ikke vanskelig å forstå hvorfor mandatet mangler slike beskrivelser og 
reparerende tiltak.  Mandatet bærer preg av at kommunen har prøvd å legge lokk over det 
som faktisk har skjedd.  Dette er svært kritikkverdig og en alvorlig mangel ved mandatet.   
 
Skadene som er påført friområdet er uerstattelige, og vi krever beplanting av nye furutrær 
og da størst mulig trær slik at noe av skaden kan repareres over tid.   
 
Når det gjelder selve rapporten slik den er, har vi følgende kommentarer: 
 

 Det opplyses i forordet at oppdraget er utført for Frogn kommune i samarbeid med 
Pernille Sandemose og representanter fra grunneierene.   Sistnevnte  må bero på en 
misforståelse da det er kommunen som eier friområdet/er grunneier.   

 

  Vi antar at konsulentselskapet har forholdt seg til Sandaas´ rapport av 21. juni 
2011, når det opplyses at dammen brukes til skøyting på vinterstid.  Nordre 
Rånåsdam er imidlertid ingen skøytedam og det er heller ikke behov for å etablere 
den som skøytedam.  Vi viser i den forbindelse til at Søndre Rånåsdam ligger rett i 
nærheten og er mye mer egnet som skøytedam både med tanke på størrelse og 
tilgjengelighet.  Sandaas anfører forøvrig i sin rapport at det er viktig at området 
rundt dammen holdes åpent  med  det argumentet at vi skal ha kontroll på området, 
og spesielt med tanke på barns sikkerhet.  Dette har altså ingen betydning for 
bevaring av salamanderne og er et tøvete argument som forutsetter at vi skal sitte i 
viduene våre og passe på området. 

 

 Det som derimot ikke fremkommer av rapporten, og som heller ikke fremkom i 
Sandaas´rapport, er at området brukes av hundeeiere, og at altfor mange av disse er 
hensynsløse og grisete.   De etterlater hundedritt og -poser på området , og noen 
overholder heller ikke båndtvangen som er spesielt viktig av hensyn til rådyrene der. 
  Det som kunne og burde være en kvalitet ved friområdet og særlig for barna, nemlig 
bær- og blomsterplukking, er i realiteten blitt en uhygienisk og ufyselig aktivitet vi må 
avstå fra.   Videre er det ikke bare ute i  terrenget at vi må være på vakt mot disse 
etterlatenskapene.  Det er utrolig nok flere hundeiere som synes det er greit å la 
hunden gjøre fra seg midt på stien og uten å plukke opp etter seg, det er fort gjort å 
tråkke i dette, og nesten umulig å unngå når vi bruker stien i mørket som mange av 
oss gjør.    Samme år som Sandaas skrev sin rapport om Nordre Rånåsdam uttalte han 
i et brev som omhandler hans undersøkelser knyttet til amfibiene i Skogro- og 
Rånåsdammene, at "Andre viktige dødsårsaker er bitt fra hund og katt (...)". 
 Kommunen har kopi av dette brevet og vi forventer at kommunen nå setter inn tiltak 
ift. hundeluftingen, både av hensyn til amfibier, rådyr og mennesker. 
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 Generelt bemerkes at vi støtter alt  som omhandler bevaring og vern av trær, lyng, 
ivaretagelse av dyrelivet m.v.   Dette er i tråd med det vi hele tiden har hevdet 
er friområdets bevaringsverdige kvaliteter, og en selvfølgelighet med tanke på den 
raseringen av friområdet som har fått pågå i årevis. 

 

 Vi er selvfølgelig enige i at område nr. 5  "Skogholt på kolle sørvest i området" 
 fredes, men dette gjøres dessverre altfor sent.  I rapporten heter det at "Det har blitt 
gjennomført betydelig tynning av vegetasjonen her  de siste årene".   Rapporten 
nevner imidlertid ikke hvor stygt og ødeleggende tynningen og "skjøtselen"  er utført. 
 Her mangler det gjenopprettingstiltak.  De trærne som kommunen først sa nei til å 
felle, men som nåværende saksansvarlige likvel tillot nedhugget i 2016, tar det 
mange 10-år å erstatte, så her forventer vi at det plantes nye, store trær. 

 

 Når det gjelder område 10, "Ungskogen", så er vi enige i at området vernes. 
 Rapporten mangler imidlertid helt en beskrivelse av hva som allrede er foretatt på 
området, slik den delvis gjør for område 5.  Også her har det vært foretatt 
omfattende og skadelige inngrep, skogen bak er ødelagt  og mange flotte trær er 
allerde fjernet .  Vi kjøpte hus i skogkaten, nå har vi ikke engang en illusjon av en 
skogkant, idet området er åpnet opp bak størstedelen av Tussefaret 11.  Også for 
dette området mangler det gjenopprettingstiltak. 

 
          Da det ut i fra bildet er vanskelig å se nøyaktig hvor grensen for område 10 går, ber vi 
om en bekreftelse på at "beltet" omfatter alle de trærne som står  igjen i området bak våre 
hus, jf. det som er sagt o  
          ovenfor om alt som allerede er fjernet.  I.o.m. at det allerde er fjernet så mye på 
detteområdet kan vi heller ikke se noen grunn til eller akseptere at de få  grantrærne som 
står igjen  fjernes, i alle fall  
          ikke uten at de  erstattes av andre større trær.   
 

 Når det gjelder område 4, "Åpent belte", synes beskrivelsen å være basert på at 
området har vært åpent .  Det er derfor en grov  feil  at kommunen ikke har sørget 
for at konsulenten har hatt korrekte fakta og at den ikke beskriver de  omfattende 
inngrepene som har blitt utført på dette området for at et fåtall skulle få skaffe seg 
utsikt.  Vi nevner generelt felling av en større mengde trær i området.  Herunder er 
en vakker løvtrerekke langs gangveien mot syd fjernet fullstendig og all vegetasjon på 
kollen mellom stien mot Tussefaret og gangveien er fjernet.  Ikke engang det vakre, 
gamle furutreet som sto igjen alene ved stien til Tussefaret, og mer enn 5 meter unna 
andre trær, fikk stå i fred.   Vi ser ingen saklig grunn til at all busk- og trevegetasjon 
skal holdes nede her.  Tvert i mot fremstår dette området nærmest som en slagmark 
med trestumper og råtnende planterester. 
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           Til tross for ovennevte konkluderes det utrolig nok med at "Det åpne beltet gir 
beboere i Skorkeberg allé utsikt mot fjorden. Denne  
           kvaliteten må beholdes".   Denne uttalelsen bærer preg av at konsulenten har manglet 
relevant og avgjørende informasjon, og at kommunen  
           derved har sørget for et bestillingsverk.   Den viser også at kommunen fortsatt ikke vil 
erkjenne at området er rasert, men tvert i mot  bidrar  
           til å anerkjenne og opprettholde raseringen.    
 
           Hertil kommer at det kun er beboere i boligsameiet Sogsti Skog I som har glede av 
denne utsikten, og med tanke på at disse boligene er vestvendte, så er det vel hovedsakelig 
kun snakk om utsikt fra  
           balkongene i den forholdvis korte perioden disse kan benyttes.   Beboere der  har 
forøvrig kjøpt bolig med friområde i front,  har ingen rett til utsikt men har klart å skaffe seg 
den likevel.  
 
         Vi bestrider ikke at utsikt er en kvalitet for de som har skaffet seg den -  utsikt er ellers 
noe man betaler millioner for i Drøbak, og selv da har man ingen garanti mot at kommunen 
gir tillatelse til bygg  
         som frarøver en utsikten eller at den tildekkes av vegetasjon.   Utsikt for noen få 
er imidlertid ingen kvalitet ved friområdet som sådan.  I så tilfelle vil nok flere kunne hevde 
"rett" til tilsvarende  
         "kvaliteter", og ikke bare for dette friområdet.   
 
         For egen del vil vi påpeke at de som har sørget for å skaffe seg utsikt og optimale 
solforhold samtidig har frarøvet oss det vi faktisk har kjøpt, nemlig en  bolig i skogkanten.  I 
tillegg til opplevelsene ved å   
        være så tett på naturen og dyrelivet samt beskyttelsen for vind og støy, har 
"skogkanten" også  hindret innsyn til våre boliger som ellers er svært eksponerte fordi de er 
plassert nært inntil og nedsenket i  
        terrenget ift. friområdet.  Vannavsigsproblematikken skulle forøvrig være kjent, og den 
har dessverre som ventet økt etter at skjøtterne raserte området bak Tussefaret 11 B.   
Skogkanten nevnes likevel  
        ikke som en kvalitet for oss. 
  
        Ved å fastslå at utsikten er en kvalitet som må beholdes, gis boligene i Sogsti Skog I 
dessuten i realiteten en rett til utsikt.  Kommunen kan åpenbart ikke ha sett konsekvensene 
av dette.  Frogn  
        kommunen kan ikke bedrive usaklig forskjellsbehandling og må da forvente krav fra 
andre innbyggere som krever rett til utsikt.   Det sier seg selv at kommunen  ikke kan 
forplikte seg til å gi noen rett til  
        utsikt. 
 
Friområdets grenser og privatisering: 
Når det gjelder friområdets grenser så er det helt uakseptabelt at kommunen prøver å dytte 
ansvaret og kostnadene ved å påvise tomtegrensen over på oss, jf. bl.a. kommunens brev av 
 18. januar 2017. 
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Til tross for at både skjøtterne og kommunen før inngåelse av skjøtselsavtalen ble gjort 
oppmerksom på at tomtegrensen går innenfor gjerdet mot vest, mener vi at det i ettertid er 
utført inngrep på Tussefarets eiendom.  Dette har vi tidligere anført, men kommunen har 
ignorert dette uten å undersøke saken nærmere.  Det er kommunens ansvar, ikke vårt, å 
sørge for at det ikke foretas inngrep på Tussefarets eiendom.  Da kommunens represetanter 
var på befaring i påsken 2016, etter at det uten forvarslet var felt 8 trær på området, ga 
de da også uttrykk for at det var hugget i grenseland/gråsonen.  Inngrep på Tussfarets 
område forlanges gjenopprettet. 
 
Også med tanke på privatiseringen er det  åpenbart at det er behov for merking av 
tomtegrensene. Hager er utvidet og det er satt opp en skjemmende mur på friområdet som 
mange har reagert på og stiller spørsmål ved om er lovlig oppsatt.  Kommunen har ikke bare 
sett gjennom fingrene med privatiseringen, men i gjeldende skjøtselsplan har kommunen 
t.o.m. forsøkt å dekke over den.  Dette er ulovig og i sterk konflikt med kommunens 
forvalteransvar. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Maria B. Belle og Terry Miles 
på vegne av eneboligene i Tussefaret 
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Fra: Clas M. Kjølberg <cmkjolberg@gmail.com> 
Sendt: 8. juni 2017 10:22 
Til: Pernille Sandemose 
Emne: Fremlagt Skjøtselsplan for "Nordre Rånås Dam" 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Idet din person er sentral i den fremlagte skjøtselsplanen, synes det riktig å kopiere kommentar fra 
involverte parter til orientering! 
  
Kommentar til fremlagt skjøtselsplan fra Frogn kommune: 
  
Den vedlagte skjøtselsplanen er et bestillingsverk fra Frogn kommune (les Pernille Sandemose). Det 
fremlagte dokumentet skjuler raseringen av friområdet. Det må være opplagt at det er lagt klare 
føringer til grunn for skjøtselsplanen. Dette for å frita naturforvalteren Pernille Sandemose som de 
facto er ansvarlig for raseringen. 
  
Skadeverket som er anført av Ellen Plunkett og hennes like, er overhodet ikke nevnt i rapporten. 
Under punkt 4 i rapporten, hvorfra hitsettes: "Det åpne feltet gir beboere i Skorkeberg allè utsikt mot 
fjorden. Denne utsikten må opprettholdes". Denne uttalelsen beviser Pernille Sandemoses aksept av 
raseringen av friområdet, forsåvidt beboere på Skorkeberg aldri har hatt utsikt eller betalt for utsikt og 
er selvfølgelig heller ikke berettiget utsikt. Ellen Plunkett og hennes like har hatt en klar agenda som 
omhandler utsikt og kun utsikt. Gamle majestetiske furutrær er nedhugget i den hensikt å få utsikt. 
Salamanderdammen er brukt som alibi overfor offentlig myndighet og andre parter. 
  
Det hefter ingen tvil til at Pernille Sandemose har utvist grov uforstand. Skjøtselsgruppen, hvis hensikt 
er ytterligere nedhugging av majestetiske furutrær må stoppes. 
Skadene som er påført friområdet er uerstattelige, men beplantning av nye furutrær og da størst 
mulige trær bør være vårt krav til kommunen. Enn videre må eksisterende såkalte "skjøtselsgruppe" 
fratas enhver befatning med friområdet. 
  
Jeg har innledet kontakter med politiske partier i Frogn og selv om partiene gir sin tilslutning til min 
argumentrekke, er det usikkert om politisk press vil føre frem. 
  
Aksepterer vi som tilstøter friområdet skjøtselsplanen, oppfattes dette som en aksept av den utførte 
raseringen på friområdet.  
  
Mh 
Clas M. Kjølberg 
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Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 20. oktober 2017 14:56 
Til: Harald Karsten Hermansen 
Kopi: Pernille Sandemose; Terry Miles; tjoerge3@getmail.no; Kjell Hole; 

Siri M Løksa; Gerd Nabo; Oddvar Rysjedal; Atle Kronborg 
Emne: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - purring 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
 
Vi viser til vår e-post av 13. juni d.å. til rådmannen, se nedenfor.  Det har gått over fire 
måneder uten at vi har fått svar, og vi forventer nå et snarlig svar på denne e-posten.  
 
Med hilsen  
Terry Miles og Maria B. Belle 

 
Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 13. juni 2017 09:33 
Til: harald.hermansen@frogn.kommune.no 
Kopi: Pernille Sandemose; Terry Miles; Gerd Nabo; Oddvar Rysjedal; Siri Margrethe Løksa; Kjell Hole; 
Atle Kronborg; Torbjørn Jørgensen; Clas M. Kjølberg  
Emne: Friområdet ved Nordre Rånåsdam - skjøtsel og vedlikeholdsplan  
  
Det vises til vår e-post av 3. april 2017 til rådmannen. 
 
Vi har mottatt forslag til vedlikeholdsplan/beskrivelse av skjøtselstiltak fra kommunen med 
invitasjon til møte for å diskutere planen.  Saken er såvidt alvorlig at det er nødvendig å gi en 
skriftlig tilbakemelding på forslaget. 
 
Kommunens mandatet har vesentlige mangler, og utgangspunktet og premissene for planen 
blir derfor feil.  De som har vokst opp i området kan fortelle at det alltid har vært skog her, 
med gamle majestetiske furutrær som har satt sitt særpreg  på området.  Likevel nevner 
planen overhode ikke hvordan området opprinnelig var før det ble utsatt for massive 
inngrep, og den avdekker heller ikke den raseringen som er foretatt.   
 
Vi var kjent med at området var regulert til friområde, og tok det som en selvfølge at 
området ville bli skjøttet med tanke på de særegne kvaliteter og verdier det representerte.  I 
en kommune som stadig fortettes burde viktigheten av  å bevare et slikt område være 
opplagt. Friområdet var en viktig årsak til at vi kjøpte akkurat disse boligene.   Realiteten er 
at friområdet i årevis  har blitt utsatt for inngrep og rasering kun med det formål å skaffe et 
fåtall personer utsikt og optimale solforhold.  Det må være opplagt at kommunen ikke har 
oppfylt sitt ansvar som eier og forvalter av friområdet på vegne av kommunens nåværende 
og fremtidige innbyggere.  Det er graverende at kommunen både har uttalt at de gjør som 
de vil, og at de egentlig bare bryr seg om amfibiedammen og området rundt denne.  Denne 
saken har vist hvor håpløst galt det kan gå når kommunen inngår en avtale om "gratis" 
skjøtsel med en gruppe med særinteresser, og deretter premierer disse med velvillig 
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 innvilgelse av søknader om nedhugging av trær kun med det formål å skaffe disse utsikt og 
optimale solforhold.  Og ovenpå det hele forsvarer egne og skjøtternes feilgrep for å 
beskytte seg selv og disse. 
 
Planen forholder seg i utgangspunktet kun til status quo, og tar dermed ikke høyde for 
områdets opprinnelige karakter, ei heller alle endringene og skadene som allerede er påført. 
 Dette er forsåvidt forståelig med tanke på mandatet, som i forordet opplyses å være at 
"Kommunen ønsker en rapport med vedlikeholdsplan/beskrivelse av skjøtselstiltak for 
friområdet".  Dermed mangler rapporten en vesentlig del med beskrivelse av hvordan 
området opprinnelig har vært (skogområde med majestetiske trær), beskrivelse av den 
"skjøtselen" som allerede er foretatt og det sørgelige resultatet av denne raseringen, samt 
forslag til reparerende/gjenopprettende  tiltak som beplantning av trær etc.   Vi viser i denne 
forbindelse til at kommunen hardnakket har stått fast ved at skjøtselsavtalen skulle 
videreføres, ikke har villet erkjenne feil hverken ved avtalen eller resultatet av 
skjøtselen, men tvert i mot har forsvart skjøtselen som har ført til vesentlig endring av 
friområdet, forsøkt å tåkelegge saken og velvillig har godtatt nedhugging av et stort 
antall trær.   Det var først da talspersonen for skjøtterne sa seg enig i behovet for en 
overordnet plan at kommunen gikk inn for  dette.  Med tanke på kommunens rolle og 
handlinger er det ikke vanskelig å forstå hvorfor mandatet mangler slike beskrivelser og 
reparerende tiltak.  Mandatet bærer preg av at kommunen har prøvd å legge lokk over det 
som faktisk har skjedd.  Dette er svært kritikkverdig og en alvorlig mangel ved mandatet.   
 
Skadene som er påført friområdet er uerstattelige, og vi krever beplanting av nye furutrær 
og da størst mulig trær slik at noe av skaden kan repareres over tid.   
 
Når det gjelder selve rapporten slik den er, har vi følgende kommentarer: 
 

 Det opplyses i forordet at oppdraget er utført for Frogn kommune i samarbeid med 
Pernille Sandemose og representanter fra grunneierene.   Sistnevnte  må bero på en 
misforståelse da det er kommunen som eier friområdet/er grunneier.   

 

  Vi antar at konsulentselskapet har forholdt seg til Sandaas´ rapport av 21. juni 
2011, når det opplyses at dammen brukes til skøyting på vinterstid.  Nordre 
Rånåsdam er imidlertid ingen skøytedam og det er heller ikke behov for å etablere 
den som skøytedam.  Vi viser i den forbindelse til at Søndre Rånåsdam ligger rett i 
nærheten og er mye mer egnet som skøytedam både med tanke på størrelse og 
tilgjengelighet.  Sandaas anfører forøvrig i sin rapport at det er viktig at området 
rundt dammen holdes åpent  med  det argumentet at vi skal ha kontroll på området, 
og spesielt med tanke på barns sikkerhet.  Dette har altså ingen betydning for 
bevaring av salamanderne og er et tøvete argument som forutsetter at vi skal sitte i 
viduene våre og passe på området. 
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 Det som derimot ikke fremkommer av rapporten, og som heller ikke fremkom i 
Sandaas´rapport, er at området brukes av hundeeiere, og at altfor mange av disse er 
hensynsløse og grisete.   De etterlater hundedritt og -poser på området , og noen 
overholder heller ikke båndtvangen som er spesielt viktig av hensyn til rådyrene der. 
  Det som kunne og burde være en kvalitet ved friområdet og særlig for barna, nemlig 
bær- og blomsterplukking, er i realiteten blitt en uhygienisk og ufyselig aktivitet vi må 
avstå fra.   Videre er det ikke bare ute i  terrenget at vi må være på vakt mot disse 
etterlatenskapene.  Det er utrolig nok flere hundeiere som synes det er greit å la 
hunden gjøre fra seg midt på stien og uten å plukke opp etter seg, det er fort gjort å 
tråkke i dette, og nesten umulig å unngå når vi bruker stien i mørket som mange av 
oss gjør.    Samme år som Sandaas skrev sin rapport om Nordre Rånåsdam uttalte han 
i et brev som omhandler hans undersøkelser knyttet til amfibiene i Skogro- og 
Rånåsdammene, at "Andre viktige dødsårsaker er bitt fra hund og katt (...)". 
 Kommunen har kopi av dette brevet og vi forventer at kommunen nå setter inn tiltak 
ift. hundeluftingen, både av hensyn til amfibier, rådyr og mennesker. 

 

 Generelt bemerkes at vi støtter alt  som omhandler bevaring og vern av trær, lyng, 
ivaretagelse av dyrelivet m.v.   Dette er i tråd med det vi hele tiden har hevdet 
er friområdets bevaringsverdige kvaliteter, og en selvfølgelighet med tanke på den 
raseringen av friområdet som har fått pågå i årevis. 

 

 Vi er selvfølgelig enige i at område nr. 5  "Skogholt på kolle sørvest i området" 
 fredes, men dette gjøres dessverre altfor sent.  I rapporten heter det at "Det har blitt 
gjennomført betydelig tynning av vegetasjonen her  de siste årene".   Rapporten 
nevner imidlertid ikke hvor stygt og ødeleggende tynningen og "skjøtselen"  er utført. 
 Her mangler det gjenopprettingstiltak.  De trærne som kommunen først sa nei til å 
felle, men som nåværende saksansvarlige likvel tillot nedhugget i 2016, tar det 
mange 10-år å erstatte, så her forventer vi at det plantes nye, store trær. 

 

 Når det gjelder område 10, "Ungskogen", så er vi enige i at området vernes. 
 Rapporten mangler imidlertid helt en beskrivelse av hva som allrede er foretatt på 
området, slik den delvis gjør for område 5.  Også her har det vært foretatt 
omfattende og skadelige inngrep, skogen bak er ødelagt  og mange flotte trær er 
allerde fjernet .  Vi kjøpte hus i skogkaten, nå har vi ikke engang en illusjon av en 
skogkant, idet området er åpnet opp bak størstedelen av Tussefaret 11.  Også for 
dette området mangler det gjenopprettingstiltak. 

 
          Da det ut i fra bildet er vanskelig å se nøyaktig hvor grensen for område 10 går, ber vi 
om en bekreftelse på at "beltet" omfatter alle de trærne som står  igjen i området bak våre 
hus, jf. det som er sagt o  
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          ovenfor om alt som allerede er fjernet.  I.o.m. at det allerde er fjernet så mye på 
detteområdet kan vi heller ikke se noen grunn til eller akseptere at de få  grantrærne som 
står igjen  fjernes, i alle fall  
          ikke uten at de  erstattes av andre større trær.   
 

 Når det gjelder område 4, "Åpent belte", synes beskrivelsen å være basert på at 
området har vært åpent .  Det er derfor en grov  feil  at kommunen ikke har sørget 
for at konsulenten har hatt korrekte fakta og at den ikke beskriver de  omfattende 
inngrepene som har blitt utført på dette området for at et fåtall skulle få skaffe seg 
utsikt.  Vi nevner generelt felling av en større mengde trær i området.  Herunder er 
en vakker løvtrerekke langs gangveien mot syd fjernet fullstendig og all vegetasjon på 
kollen mellom stien mot Tussefaret og gangveien er fjernet.  Ikke engang det vakre, 
gamle furutreet som sto igjen alene ved stien til Tussefaret, og mer enn 5 meter unna 
andre trær, fikk stå i fred.   Vi ser ingen saklig grunn til at all busk- og trevegetasjon 
skal holdes nede her.  Tvert i mot fremstår dette området nærmest som en slagmark 
med trestumper og råtnende planterester. 

 
           Til tross for ovennevte konkluderes det utrolig nok med at "Det åpne beltet gir 
beboere i Skorkeberg allé utsikt mot fjorden. Denne  
           kvaliteten må beholdes".   Denne uttalelsen bærer preg av at konsulenten har manglet 
relevant og avgjørende informasjon, og at kommunen  
           derved har sørget for et bestillingsverk.   Den viser også at kommunen fortsatt ikke vil 
erkjenne at området er rasert, men tvert i mot  bidrar  
           til å anerkjenne og opprettholde raseringen.    
 
           Hertil kommer at det kun er beboere i boligsameiet Sogsti Skog I som har glede av 
denne utsikten, og med tanke på at disse boligene er vestvendte, så er det vel hovedsakelig 
kun snakk om utsikt fra  
           balkongene i den forholdvis korte perioden disse kan benyttes.   Beboere der  har 
forøvrig kjøpt bolig med friområde i front,  har ingen rett til utsikt men har klart å skaffe seg 
den likevel.  
 
         Vi bestrider ikke at utsikt er en kvalitet for de som har skaffet seg den -  utsikt er ellers 
noe man betaler millioner for i Drøbak, og selv da har man ingen garanti mot at kommunen 
gir tillatelse til bygg  
         som frarøver en utsikten eller at den tildekkes av vegetasjon.   Utsikt for noen få 
er imidlertid ingen kvalitet ved friområdet som sådan.  I så tilfelle vil nok flere kunne hevde 
"rett" til tilsvarende  
         "kvaliteter", og ikke bare for dette friområdet.   
 
         For egen del vil vi påpeke at de som har sørget for å skaffe seg utsikt og optimale 
solforhold samtidig har frarøvet oss det vi faktisk har kjøpt, nemlig en  bolig i skogkanten.  I 
tillegg til opplevelsene ved å   
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        være så tett på naturen og dyrelivet samt beskyttelsen for vind og støy, har 
"skogkanten" også  hindret innsyn til våre boliger som ellers er svært eksponerte fordi de er 
plassert nært inntil og nedsenket i  
        terrenget ift. friområdet.  Vannavsigsproblematikken skulle forøvrig være kjent, og den 
har dessverre som ventet økt etter at skjøtterne raserte området bak Tussefaret 11 B.   
Skogkanten nevnes likevel  
        ikke som en kvalitet for oss. 
  
        Ved å fastslå at utsikten er en kvalitet som må beholdes, gis boligene i Sogsti Skog I 
dessuten i realiteten en rett til utsikt.  Kommunen kan åpenbart ikke ha sett konsekvensene 
av dette.  Frogn  
        kommunen kan ikke bedrive usaklig forskjellsbehandling og må da forvente krav fra 
andre innbyggere som krever rett til utsikt.   Det sier seg selv at kommunen  ikke kan 
forplikte seg til å gi noen rett til  
        utsikt. 
 
Friområdets grenser og privatisering: 
Når det gjelder friområdets grenser så er det helt uakseptabelt at kommunen prøver å dytte 
ansvaret og kostnadene ved å påvise tomtegrensen over på oss, jf. bl.a. kommunens brev av 
 18. januar 2017. 
 
Til tross for at både skjøtterne og kommunen før inngåelse av skjøtselsavtalen ble gjort 
oppmerksom på at tomtegrensen går innenfor gjerdet mot vest, mener vi at det i ettertid er 
utført inngrep på Tussefarets eiendom.  Dette har vi tidligere anført, men kommunen har 
ignorert dette uten å undersøke saken nærmere.  Det er kommunens ansvar, ikke vårt, å 
sørge for at det ikke foretas inngrep på Tussefarets eiendom.  Da kommunens represetanter 
var på befaring i påsken 2016, etter at det uten forvarslet var felt 8 trær på området, ga 
de da også uttrykk for at det var hugget i grenseland/gråsonen.  Inngrep på Tussfarets 
område forlanges gjenopprettet. 
 
Også med tanke på privatiseringen er det  åpenbart at det er behov for merking av 
tomtegrensene. Hager er utvidet og det er satt opp en skjemmende mur på friområdet som 
mange har reagert på og stiller spørsmål ved om er lovlig oppsatt.  Kommunen har ikke bare 
sett gjennom fingrene med privatiseringen, men i gjeldende skjøtselsplan har kommunen 
t.o.m. forsøkt å dekke over den.  Dette er ulovig og i sterk konflikt med kommunens 
forvalteransvar. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Maria B. Belle og Terry Miles 
på vegne av eneboligene i Tussefaret 
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Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 30. oktober 2017 00:28 
Til: Harald Karsten Hermansen 
Kopi: Terry Miles; Pernille Sandemose; Otto Schacht; Siri M Løksa; Oddvar 

Rysjedal; Gerd Nabo; Atle Kronborg; Kjell Hole; 
tjoerge3@getmail.no;  Clas M. Kjølberg  

Emne: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar 
og oppfølging 

 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
 
 

Det vises til vår e-post av 3. april 2017 til rådmannen.  13. juni 2017 sendte vi 
en oppfølgingsmail som også omhandlet utkastet til skjøtselsplan.  Med disse 
e-postene har rådmannen blitt orientert om og fått mulighet for å rydde opp i 
svært alvorlige forhold.  Vi har ikke mottatt svar på våre e-poster.  Det er 
heller intet som tyder på at rådmannen har gått inn i saken, det ser tvert imot 
ut som om den/de saksansvarlige får fortsette som før. 
 
Rådmannens manglende oppfølging og svar gir inntrykk av likegyldighet, og er 
opprørende i en så vidt alvorlig sak.  Dersom taushet og fornektelse har fått 
innbyggere til å gi opp overfor kommunen tidligere,  så burde det være klart 
at det i vårt tilfelle har motsatt effekt. 
 
Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam og kommunens videre 
planer 
Vi viser til e-post av 28. septeber 2017 fra Sandemose til Terry Miles, 
mottatt rett før våre suksessive høstferier.  Her opplyser Sandemose at 
hun arbeider med en revidert kontrakt for friområdet.  Når kontrakten er klar 
vil den bli sendt til oss så vi kan bestemme om vi vil bli part i kontrakten eller 
ikke.  Videre viser vi til at Sandemose, etter forespørsel fra oss om når 
kommunen skal behandle saken om skjøtselen av friområdet,  den 20. 
oktober 2017  svarte følgende: "Vi jobber nå med å utarbeide forslag til ny 
skjøtselsavtale, når denne er underskrevet av alle parter vil den, med ny 
skjøtselsplan, sendes til politisk behandling i møterunde 1 i 2018."  Hvordan er 
dette mulig? 
 
For å belyse dette spørsmålet nærmere viser vi til følgende fakta og 
oppfølgingspørsmål til rådmannen: 

1. Våre e-poster til rådmannen er som nevnt ikke besvart.  Avgjørende 
faktiske og juridiske spørsmål består  ubesvart. 

2. De saksansvarliges forgjengere erkjente i 2015 at friområdet var 
vesentlig endret, at de ikke ville inngått en slik skjøtselsavtale " i dag" 
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og at de ville stoppe videre hugst på området. Nåværende 
saksansvarlige har imidlertid ikke villet erkjenne noen feil hverken ved 
skjøtselsavtalen eller skjøtselen,  og har ifølge talspersone for 
drifterne, Ellen Plunkett, kun gitt ros til drifterne.  De negative 
konsekvensene av skjøtselen, herunder den betydelige tynningen av 
vegetasjon, fremgår nå også av forslaget til ny skjøtselsplanen.    
 
Mener kommunen fortsatt at det ikke har vært feil ved 
skjøtselsavtalen og skjøtselen?  

3. Det burde nå være åpenbart at det å overlate ansvaret og skjøtselen 
av friområdet til en gruppe amatører med særinteresser har feilet 
totalt. Den foreslåtte skjøtselsplanen inneholder mange omfattende 
tiltak som har sin årsak i det som har blitt gjort med friområdet, og det 
må være selvsagt at de som er ansvarlige for dette må ha ansvaret for 
dertil tilhørende tiltak. 
 
Mener kommunen fortsatt at skjøtselen av friområdet er egnet for 
dugnadsarbeid?   

4. Vi viser til -post av 19. april 2017  fra Plunkett, til "gode naboer rundt 
Nordre Rånåsdam", som fulgte med en e-post  til drifterne og Terry 
Miles, med kopi til Andrea Lumb og Sandemose.  Vi viser spesielt til 
følgende uttalelse fra Plunkett: 
 
"I etterkant av trefelling som vi utførte før påske i fjor har det kommet 
opp et forslag (av undertegnede) om å få frem en mer overordnet 
avtale som går grundigere i gjennom hva som bør taes og ikke taes av 
trær og busker på området. Slik at vi skal slippe å måtte diskutere hver 
busk og tre som skal skjøtes/felles.  I utgangspunktet mener både vi og 
kommunen at skjøtselplanen som foreligger i dag er god nok for dette, 
men klager har strømmet  inn fra naboene i vest i en årrekke, slik 
mange kjenner til.  De er sterkt i mot vår utførte skjøtsel og kritiserere 
denne, til tross for at kommunen kun gir oss ros.  Kommunen har brukt 
mye tid og ressurser på å behandle disse klagene, og for oss har det 
vært ubehagelig å utføre skjøtsel på dugnadene. Tanken med denne 
planen er ikke å fjerne gjeldende avtale, men å supplere den med et 
slags arbeidsverktøy slik at vi lettere kan være enige omskjøtsele av 
området.  Så på en måte blir naboer i vest hørt, og har på nytt fått 
muligheten til å samarbeide med oss.  Så får vi håpe at de velger å ta i 
mot denne unike muligheten.  Uansett så viser kommunen her en stor 
vilje og kan enklere etter dette sette en sluttstrek.  Målet er uansett å 
skape mer entusiasme og eierskap til området."    
 
Er det riktig at saksansvarlig og/eller Plunkett har lagt en "plan"?  En 
plan som går ut på  at vi "på en måte" skal bli hørt, og dersom vi 
deretter skulle si nei til å ta i mot "denne unike muligheten til 
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å samarbeide" med Plunkett & co, så vil vi bli møtt med dette, kan 
avskrives og kommunen kan sette sluttstrek? 

5.  Det ser ut som om saksansvarlige legger opp til at vi skal få tilsendt en 
ferdig kontrakt som vi må godta "as is" eller avslå.  I så fall; mener 
kommunen at det er en akseptabel fremgangsmåte å "tilby" oss en 
kontrakt uten at vi får mulighet til å forhandle og uten at vi har fått  de 
nødvendige opplysninger og svar fra kommunen? 
 
Vi viser  også  til at kommunen flere ganger forsøkte å sette som krav, 
for at vi "skulle få lov til"  å være engasjert i og bli involvert i skjøtselen 
og planen for friområdet, at vi på forhånd måtte forplikte oss til å bli 
part i en skjøtselsavtale.  Vi avviste selvsagt dette som et uhørt 
ultimatum fra kommunen. Kommunen snudde så på dette, og uttalte 
at vi skulle få en deltagende rolle i prossen med en ny skjøtselsplan og 
avtale for området.    
 
Det fremgår av e-post Plunkett sendte til drifterne 11. april 2017 at 
hun etter initiativ fra kommunen bl.a. har vært i eget første 
innledende møte med kommunen og konsulentselskapet.  Hvordan 
har Plunkett/drifterne vært inolvert i arbeidet med utarbeidelse av 
skjøtselsplan og hvordan er disse involvert i Sandemoses arbeid med 
skjøtselsavtale?  På hvilket grunnlag mener kommunen at den kan gi 
den ene parten disse særfordelene? 

6. Kommunens daværende saksanvarlige uttalte i 2015 at vi var usaklig 
forskjellsbehandlet.   Vi har lik rett til å engasjere oss for 
nærmiljøet, bli hørt og hensyntatt som de øvrige som bor rundt 
friområdet, uavhengig av om vi er del av en skjøtselsavtale eller ikke. 
 Det fremgår av sakens dokumenter at nåværende saksansvarlige ikke 
deler dette synet. Kommunen kan imidlertid ikke presse innbyggerne 
til å overta kommunens ansvar og oppgaver under en mer eller mindre 
skjult trussel om  at de som inngår slik avtale vil få særfordeler som 
strider mot andre vektige interesser og hensyn.  Dette 
er  maktmisbruk og vil også være diskriminerende. Mange vil av ulike 
legitime årsaker ikke ha mulighet for å inngå en avtale om skjøtsel av 
et friområde, det være seg pga. alder, helse, nedsatt 
funksjonshemmelse, livssituasjon osv.   
 
Vi finner grunn til å minne kommunen om at styret i Tussefaret 
Boligsameie forut for inngåelsen av eksisterende skjøtselsavtale, 
påpekte vesentlige feil og mangler ved avtalen, advarte mot de 
alvorlige negative konsekvensene av avtalen og kom med konstruktive 
innspill bl.a. til en alternativ løsning.  Vårt forslag  om å dele 
friområdet i soner, der hver part fikk ansvar for sin sone, ble støttet av 
Sogsti skog borettslag.  Kommunen valgte likevel, uten nærmere 
begrunnelse, å ignorere dette og sto fast ved  opprinnelige 
forslag til  tross for at borettslaget og Tussefaret Boligsameie 
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til sammen representerte over 100 boenheter, dvs. fire ganger så 
mange boenheter som Sogsti Skog Boligsameie I og 2 samt de 2 
eneboligene i nord til sammen representerte.    
 
Majoriteten av sameierne i Tussefaret Boligsameie stemte mot å bli en 
part i kommunens skjøtselsavtale.  Det var flere ulike årsaker til at 
også de som var engasjert i bevaring av naturen på friområdet stemte 
mot avtalen.  Mange påpekte at kommunen ikke kunne skyve ansvaret 
for friområdet over på oss.  Ved å underskrive avtalen ville vi forpliktet 
oss til å foreta inngrep vi var i mot og som ville være ødeleggende. 
 Videre ville vi måtte inngå partnerskap og forhold oss til parter med 
helt motstridende motiver og interesser enn oss, nemlig felling av trær 
og annen vegetasjon for å skaffe seg utsikt og sol.  På toppen av dette 
hadde vi allerede svært dårlig erfaring med flere av partene, med 
tanke på etterrettelighet, oppførsel m.v.  Til sist tilsa vår erfaring at 
kommunen ville avgjøre uenigheter i vår disfavør.   
 
Tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende i dag, herunder  kunnskapen om 
at partene i gjeldende skjøtselsavtale har fortsatt å støtte hverandre 
for å få kuttet ned "sine" trær og vegetasjon.  Hertil kommer at  de 
saksansvarlige i sin iver etter å tekkes drifterne,  samt  forsvare og 
dekke over for drifterne og seg selv, har begått grove feil, opptrådt 
uforutsigbart og partisk,  og dermed selv er ansvarlig for 
vår manglende tillit. 

 
"Protocol/møtereferatet" fra møtet 13. juni 2017 
 
I nevnte e-post av 28. september 2017 fra Sandemose fikk Terry 
Miles oversendt  "protocol" fra møtet 13. juni 2017.  På selve doukumentet 
står det at dette er et møtereferat, men det fremstår ikke som 
dette.   Kolonnen "Kommentarer" ser ut til å innholde et utvalg kommentarer 
til skjøtselsplanen både fra drfterne, oss og kommunen.  Terry Miles, som var 
til stede, opplyser at majoriteten av disse kommentarene ikke var tema på 
møtet.  Videre gir kolonnen "Kommentar LARK" inntrykk av at dette er 
konsulentselskapets kommentarer, mens innholdet gir et inntrykk av at 
kommunen har vært involvert i kommentarene.  Kommentaren om gyldig 
juridisk avtale går utover mandatet og konsulenten har neppe fått de 
tilstrekkelige  forutsetningene for å uttale seg om dette.  Vi ber kommunen 
avklare dette dokumentet. 
 
Terry Miles har kommentert møtereferatet slik: 
 
It is difficult to understand the function of the "protocol".  It clearly is not a 
detailed or summary account of what took place or was said at the meeting. It 
lacks any detailed agenda for the meeting itself. 
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Some notes on the actual meeting are below.: 
 

1. The chairperson, Pernille Sandemose (PS), urged us to ask the 
consultantany questions we might have. There were two or three such 
questions asked, mainly about viability and costrestoring to a previous 
state. 

2. The chairperson (PS) asked a number of the participants what 
thoughts or wishes they might have for the next stage of proceedings. 
Their (3 of them) answers centred on further removal of vegetation 
and trees that might block views.  

3. Stokmo delivered a strong plea for peace between the neighbours. In 
doing so, he referred to neighbours on the west still "not being 
interested" - as shown by their failure to get the entire Tussefaret 
sameie to enter into the avtale and skjøtselplan. 

4.  I contradicted Stokmo and reminded him that the Tussefaret 
eneboligene had for the last several years been very actively 
concerned with the welfare of the friområde. At this point, Otto 
Schacht (OS) intervened with a plea directed at me - to stop returning 
to the past and to move on to the future. 

5. In a brief final reference to the future, PS informed the meeting 
that she had  met with politicians who had urged more "public use" 
of some of the friområde. 

6. PS indicated casually where a children's playground might be put 
to meet such concerns/needs. There was no detailed discussion about 
this, although the stated opinion of Stokmo was that such an 
installation would rapidly become a "crow magnet". I made no further 
reference to an idea that seemed obviously superfluous and a big 
waste of public money, given that the area already had very generous 
access to playgrounds very close by.  

7. Throughout the meeting, the chairperson (PS) and OS made reference 
to their concerns to re-establish the neighbour component of the 
avtale as soon as a new plan was completed. 

8. No reference was made by the chairperson (PS) to kommentarer made 
by Tussefaret  eneboligene to rådmannen and submitted  to PS. No 
reference was made to kommunen's copies of outstanding 
communication between Tussefaret eneboligene and Rådmannen's 
office.   

9. There remain several points needing clarification from the current 
"protocol".  
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Vi finner det ikke hensiktsmessig å kommenterer forslaget til skjøtselsplan og 
ovennevnte kommentarer ytterligere, da vi avventer svar på vår e-post av 13. 
juni 2017 til rådmannen. 
 
 
Manglende svar fra rådmannen - purring og oppfølging 
Vår purring av 20. oktober 2017 om svar på våre e-poster av 3. april og 13. 
juni 2017 er heller ikke besvart.   
Dersom vi ikke har mottatt svar på våre e-poster innen 14 dager, må vi 
bringe rådmannens manglende svar videre til høyere myndighet.  
 
 
Med hilsen 
Maria B. Belle og Terry Miles 
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Fra: Otto Schacht 
Sendt: 24. november 2017 22:44 
Til: maria bettina belle 
Kopi: Terry Miles; Pernille Sandemose; Siri M Løksa; Oddvar Rysjedal; 

Gerd Nabo; Atle Kronborg; Kjell Hole; tjoerge3@getmail.no;  Clas M. 
Kjølberg ; Harald Karsten Hermansen; Randi Margrethe Tornås 

Emne: SV: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende 
svar og oppfølging 

 
Kategorier: Arbeid 
 
Viser til deres henvendelse av 30. oktober 2017. Vi beklager sent tilbakemelding. 
Rådmannen har videresendt henvendelsen til oss for besvarelse istedet.  
  
Forhold til historikken rundt eksisterende skjøtselsavtale 
Vi forstår at det foreligger en historikk og prosess bak eksisterende skjøtselsavtale som har 
forårsaket uenigheter mellom dere og de ansvarlig for skjøtsel. Som resultat valgte kommune 
å involvere både dere og eksisterende skjøter til dialog slik at et samarbeidsplattform kunne 
skapes. I tillegg, valgte kommunen å engasjere en ekstern og uavhengig fagkonsulent som 
fikk som oppdrag å ta imot innspill fra alle parter slik at et nytt og helhetlig plan kunne 
utarbeides. Det foreligger nå en plan som er sendt til alle parter. Med dette mener kommunen 
at vi har ivaretatt alle parters interesse.  
  
Protokoll av 13. juni 
Dere viser til protokoll fra møte av 13. juni. Protokollen ble utarbeidet av konsulenten der alle 
innspill og tema som ble diskutert er innarbeidet. Det ble langt inn kommentar på alle de 
mottatte innspill slik at misforståelser kunne mest mulig unngås.  
  
Fremdrift 
Kommunen har nå via et ekstern konsulent fått utarbeidet et faglig dokument som vi mener vil 
ivareta alle parters interesse. Dokumentet skal være et vedlegg til en ny skjøtselsavtale som vi 
ønsker drøftet med alle parter. Ved enighet, forventes det at avtalen legges frem til politisk 
behandling. Dere som nærmeste nabo er både involvert og invitert til å delta i drøfting av 
avtalen og eventuelt inngå som et part.  
Kommunen har hverken kapasitet eller ressurser til å ivareta skjøtsel av området. Kommunen 
stiller seg positiv til at innbyggere vil ta ansvar for sitt nærmiljø og i samarbeid med 
kommunen, sikre at området blir driftet og forvaltet iht. skjøtselsplanen.  
 
Med vennlig hilsen 
Obed-Otto Schacht 
Enhetsleder 
Enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk 

 
Besøksadresse:  Rådhusveien 6 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 (sentralbord)|  otto.schacht@frogn.kommune.no 

 

Fra: maria bettina belle [mailto:maria.b.belle@hotmail.no]  
Sendt: mandag 30. oktober 2017 00.28 
Til: Harald Karsten Hermansen <HARALD.HERMANSEN@FROGN.KOMMUNE.NO> 
Kopi: Terry Miles <tmiles21@gmail.com>; Pernille Sandemose 
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<pernille.sandemose@FROGN.KOMMUNE.NO>; Otto Schacht 
<Otto.Schacht@FROGN.KOMMUNE.NO>; Siri M Løksa <sma-loek@online.no>; Oddvar Rysjedal 
<okrysj@getmail.no>; Gerd Nabo <gskatle@getmail.no>; Atle Kronborg <atlek@hotmail.com>; Kjell 
Hole <kjelhole@online.no>; tjoerge3@getmail.no; Clas M. Kjølberg <cmkjolberg@gmail.com> 
Emne: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar og oppfølging 

 
 

Det vises til vår e-post av 3. april 2017 til rådmannen.  13. juni 2017 sendte vi 
en oppfølgingsmail som også omhandlet utkastet til skjøtselsplan.  Med disse 
e-postene har rådmannen blitt orientert om og fått mulighet for å rydde opp i 
svært alvorlige forhold.  Vi har ikke mottatt svar på våre e-poster.  Det er 
heller intet som tyder på at rådmannen har gått inn i saken, det ser tvert imot 
ut som om den/de saksansvarlige får fortsette som før. 
 
Rådmannens manglende oppfølging og svar gir inntrykk av likegyldighet, og er 
opprørende i en så vidt alvorlig sak.  Dersom taushet og fornektelse har fått 
innbyggere til å gi opp overfor kommunen tidligere,  så burde det være klart 
at det i vårt tilfelle har motsatt effekt. 
 
Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam og kommunens videre 
planer 
Vi viser til e-post av 28. septeber 2017 fra Sandemose til Terry Miles, 
mottatt rett før våre suksessive høstferier.  Her opplyser Sandemose at 
hun arbeider med en revidert kontrakt for friområdet.  Når kontrakten er klar 
vil den bli sendt til oss så vi kan bestemme om vi vil bli part i kontrakten eller 
ikke.  Videre viser vi til at Sandemose, etter forespørsel fra oss om når 
kommunen skal behandle saken om skjøtselen av friområdet,  den 20. 
oktober 2017  svarte følgende: "Vi jobber nå med å utarbeide forslag til ny 
skjøtselsavtale, når denne er underskrevet av alle parter vil den, med ny 
skjøtselsplan, sendes til politisk behandling i møterunde 1 i 2018."  Hvordan er 
dette mulig? 
 
For å belyse dette spørsmålet nærmere viser vi til følgende fakta og 
oppfølgingspørsmål til rådmannen: 

1. Våre e-poster til rådmannen er som nevnt ikke besvart.  Avgjørende 
faktiske og juridiske spørsmål består  ubesvart. 

2. De saksansvarliges forgjengere erkjente i 2015 at friområdet var 
vesentlig endret, at de ikke ville inngått en slik skjøtselsavtale " i dag" 
og at de ville stoppe videre hugst på området. Nåværende 
saksansvarlige har imidlertid ikke villet erkjenne noen feil hverken ved 
skjøtselsavtalen eller skjøtselen,  og har ifølge talspersone for 
drifterne, Ellen Plunkett, kun gitt ros til drifterne.  De negative 
konsekvensene av skjøtselen, herunder den betydelige tynningen av 
vegetasjon, fremgår nå også av forslaget til ny skjøtselsplanen.    
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Mener kommunen fortsatt at det ikke har vært feil ved 
skjøtselsavtalen og skjøtselen?  

3. Det burde nå være åpenbart at det å overlate ansvaret og skjøtselen 
av friområdet til en gruppe amatører med særinteresser har feilet 
totalt. Den foreslåtte skjøtselsplanen inneholder mange omfattende 
tiltak som har sin årsak i det som har blitt gjort med friområdet, og det 
må være selvsagt at de som er ansvarlige for dette må ha ansvaret for 
dertil tilhørende tiltak. 
 
Mener kommunen fortsatt at skjøtselen av friområdet er egnet for 
dugnadsarbeid?   

4. Vi viser til -post av 19. april 2017  fra Plunkett, til "gode naboer rundt 
Nordre Rånåsdam", som fulgte med en e-post  til drifterne og Terry 
Miles, med kopi til Andrea Lumb og Sandemose.  Vi viser spesielt til 
følgende uttalelse fra Plunkett: 
 
"I etterkant av trefelling som vi utførte før påske i fjor har det kommet 
opp et forslag (av undertegnede) om å få frem en mer overordnet 
avtale som går grundigere i gjennom hva som bør taes og ikke taes av 
trær og busker på området. Slik at vi skal slippe å måtte diskutere hver 
busk og tre som skal skjøtes/felles.  I utgangspunktet mener både vi og 
kommunen at skjøtselplanen som foreligger i dag er god nok for dette, 
men klager har strømmet  inn fra naboene i vest i en årrekke, slik 
mange kjenner til.  De er sterkt i mot vår utførte skjøtsel og kritiserere 
denne, til tross for at kommunen kun gir oss ros.  Kommunen har brukt 
mye tid og ressurser på å behandle disse klagene, og for oss har det 
vært ubehagelig å utføre skjøtsel på dugnadene. Tanken med denne 
planen er ikke å fjerne gjeldende avtale, men å supplere den med et 
slags arbeidsverktøy slik at vi lettere kan være enige omskjøtsele av 
området.  Så på en måte blir naboer i vest hørt, og har på nytt fått 
muligheten til å samarbeide med oss.  Så får vi håpe at de velger å ta i 
mot denne unike muligheten.  Uansett så viser kommunen her en stor 
vilje og kan enklere etter dette sette en sluttstrek.  Målet er uansett å 
skape mer entusiasme og eierskap til området."    
 
Er det riktig at saksansvarlig og/eller Plunkett har lagt en "plan"?  En 
plan som går ut på  at vi "på en måte" skal bli hørt, og dersom vi 
deretter skulle si nei til å ta i mot "denne unike muligheten til 
å samarbeide" med Plunkett & co, så vil vi bli møtt med dette, kan 
avskrives og kommunen kan sette sluttstrek? 

5.  Det ser ut som om saksansvarlige legger opp til at vi skal få tilsendt en 
ferdig kontrakt som vi må godta "as is" eller avslå.  I så fall; mener 
kommunen at det er en akseptabel fremgangsmåte å "tilby" oss en 
kontrakt uten at vi får mulighet til å forhandle og uten at vi har fått  de 
nødvendige opplysninger og svar fra kommunen? 
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Vi viser  også  til at kommunen flere ganger forsøkte å sette som krav, 
for at vi "skulle få lov til"  å være engasjert i og bli involvert i skjøtselen 
og planen for friområdet, at vi på forhånd måtte forplikte oss til å bli 
part i en skjøtselsavtale.  Vi avviste selvsagt dette som et uhørt 
ultimatum fra kommunen. Kommunen snudde så på dette, og uttalte 
at vi skulle få en deltagende rolle i prossen med en ny skjøtselsplan og 
avtale for området.    
 
Det fremgår av e-post Plunkett sendte til drifterne 11. april 2017 at 
hun etter initiativ fra kommunen bl.a. har vært i eget første 
innledende møte med kommunen og konsulentselskapet.  Hvordan 
har Plunkett/drifterne vært inolvert i arbeidet med utarbeidelse av 
skjøtselsplan og hvordan er disse involvert i Sandemoses arbeid med 
skjøtselsavtale?  På hvilket grunnlag mener kommunen at den kan gi 
den ene parten disse særfordelene? 

6. Kommunens daværende saksanvarlige uttalte i 2015 at vi var usaklig 
forskjellsbehandlet.   Vi har lik rett til å engasjere oss for 
nærmiljøet, bli hørt og hensyntatt som de øvrige som bor rundt 
friområdet, uavhengig av om vi er del av en skjøtselsavtale eller ikke. 
 Det fremgår av sakens dokumenter at nåværende saksansvarlige ikke 
deler dette synet. Kommunen kan imidlertid ikke presse innbyggerne 
til å overta kommunens ansvar og oppgaver under en mer eller mindre 
skjult trussel om  at de som inngår slik avtale vil få særfordeler som 
strider mot andre vektige interesser og hensyn.  Dette 
er  maktmisbruk og vil også være diskriminerende. Mange vil av ulike 
legitime årsaker ikke ha mulighet for å inngå en avtale om skjøtsel av 
et friområde, det være seg pga. alder, helse, nedsatt 
funksjonshemmelse, livssituasjon osv.   
 
Vi finner grunn til å minne kommunen om at styret i Tussefaret 
Boligsameie forut for inngåelsen av eksisterende skjøtselsavtale, 
påpekte vesentlige feil og mangler ved avtalen, advarte mot de 
alvorlige negative konsekvensene av avtalen og kom med konstruktive 
innspill bl.a. til en alternativ løsning.  Vårt forslag  om å dele 
friområdet i soner, der hver part fikk ansvar for sin sone, ble støttet av 
Sogsti skog borettslag.  Kommunen valgte likevel, uten nærmere 
begrunnelse, å ignorere dette og sto fast ved  opprinnelige 
forslag til  tross for at borettslaget og Tussefaret Boligsameie 
til sammen representerte over 100 boenheter, dvs. fire ganger så 
mange boenheter som Sogsti Skog Boligsameie I og 2 samt de 2 
eneboligene i nord til sammen representerte.    
 
Majoriteten av sameierne i Tussefaret Boligsameie stemte mot å bli en 
part i kommunens skjøtselsavtale.  Det var flere ulike årsaker til at 
også de som var engasjert i bevaring av naturen på friområdet stemte 
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mot avtalen.  Mange påpekte at kommunen ikke kunne skyve ansvaret 
for friområdet over på oss.  Ved å underskrive avtalen ville vi forpliktet 
oss til å foreta inngrep vi var i mot og som ville være ødeleggende. 
 Videre ville vi måtte inngå partnerskap og forhold oss til parter med 
helt motstridende motiver og interesser enn oss, nemlig felling av trær 
og annen vegetasjon for å skaffe seg utsikt og sol.  På toppen av dette 
hadde vi allerede svært dårlig erfaring med flere av partene, med 
tanke på etterrettelighet, oppførsel m.v.  Til sist tilsa vår erfaring at 
kommunen ville avgjøre uenigheter i vår disfavør.   
 
Tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende i dag, herunder  kunnskapen om 
at partene i gjeldende skjøtselsavtale har fortsatt å støtte hverandre 
for å få kuttet ned "sine" trær og vegetasjon.  Hertil kommer at  de 
saksansvarlige i sin iver etter å tekkes drifterne,  samt  forsvare og 
dekke over for drifterne og seg selv, har begått grove feil, opptrådt 
uforutsigbart og partisk,  og dermed selv er ansvarlig for 
vår manglende tillit. 

 
"Protocol/møtereferatet" fra møtet 13. juni 2017 
 
I nevnte e-post av 28. september 2017 fra Sandemose fikk Terry 
Miles oversendt  "protocol" fra møtet 13. juni 2017.  På selve doukumentet 
står det at dette er et møtereferat, men det fremstår ikke som 
dette.   Kolonnen "Kommentarer" ser ut til å innholde et utvalg kommentarer 
til skjøtselsplanen både fra drfterne, oss og kommunen.  Terry Miles, som var 
til stede, opplyser at majoriteten av disse kommentarene ikke var tema på 
møtet.  Videre gir kolonnen "Kommentar LARK" inntrykk av at dette er 
konsulentselskapets kommentarer, mens innholdet gir et inntrykk av at 
kommunen har vært involvert i kommentarene.  Kommentaren om gyldig 
juridisk avtale går utover mandatet og konsulenten har neppe fått de 
tilstrekkelige  forutsetningene for å uttale seg om dette.  Vi ber kommunen 
avklare dette dokumentet. 
 
Terry Miles har kommentert møtereferatet slik: 
 
It is difficult to understand the function of the "protocol".  It clearly is not a 
detailed or summary account of what took place or was said at the meeting. It 
lacks any detailed agenda for the meeting itself. 
 
Some notes on the actual meeting are below.: 
 

1. The chairperson, Pernille Sandemose (PS), urged us to ask the 
consultantany questions we might have. There were two or three such 
questions asked, mainly about viability and costrestoring to a previous 
state. 
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2. The chairperson (PS) asked a number of the participants what 
thoughts or wishes they might have for the next stage of proceedings. 
Their (3 of them) answers centred on further removal of vegetation 
and trees that might block views.  

3. Stokmo delivered a strong plea for peace between the neighbours. In 
doing so, he referred to neighbours on the west still "not being 
interested" - as shown by their failure to get the entire Tussefaret 
sameie to enter into the avtale and skjøtselplan. 

4.  I contradicted Stokmo and reminded him that the Tussefaret 
eneboligene had for the last several years been very actively 
concerned with the welfare of the friområde. At this point, Otto 
Schacht (OS) intervened with a plea directed at me - to stop returning 
to the past and to move on to the future. 

5. In a brief final reference to the future, PS informed the meeting 
that she had  met with politicians who had urged more "public use" 
of some of the friområde. 

6. PS indicated casually where a children's playground might be put 
to meet such concerns/needs. There was no detailed discussion about 
this, although the stated opinion of Stokmo was that such an 
installation would rapidly become a "crow magnet". I made no further 
reference to an idea that seemed obviously superfluous and a big 
waste of public money, given that the area already had very generous 
access to playgrounds very close by.  

7. Throughout the meeting, the chairperson (PS) and OS made reference 
to their concerns to re-establish the neighbour component of the 
avtale as soon as a new plan was completed. 

8. No reference was made by the chairperson (PS) to kommentarer made 
by Tussefaret  eneboligene to rådmannen and submitted  to PS. No 
reference was made to kommunen's copies of outstanding 
communication between Tussefaret eneboligene and Rådmannen's 
office.   

9. There remain several points needing clarification from the current 
"protocol".  

 
Vi finner det ikke hensiktsmessig å kommenterer forslaget til skjøtselsplan og 
ovennevnte kommentarer ytterligere, da vi avventer svar på vår e-post av 13. 
juni 2017 til rådmannen. 
 
 
Manglende svar fra rådmannen - purring og oppfølging 
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Vår purring av 20. oktober 2017 om svar på våre e-poster av 3. april og 13. 
juni 2017 er heller ikke besvart.   
Dersom vi ikke har mottatt svar på våre e-poster innen 14 dager, må vi 
bringe rådmannens manglende svar videre til høyere myndighet.  
 
 
Med hilsen 
Maria B. Belle og Terry Miles 
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Fra: maria bettina belle <maria.b.belle@hotmail.no> 
Sendt: 2. januar 2018 11:05 
Til: Harald Karsten Hermansen 
Kopi: Terry Miles; Otto Schacht; Randi Margrethe Tornås; Pernille 

Sandemose; Siri M Løksa; Kjell Hole; Oddvar Rysjedal; Gerd Nabo; 
tjoerge3@getmail.no; Atle Kronborg 

Emne: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar 
og oppfølging 

 
 

Vi viser til vår e-post av 30. oktober 2017.  
  
I e-post av 24. november 2017 opplyser Schacht at vår e-
post er videresendt dit for besvarelse.  Svaret er imidlertid 
svært generelt  og kommunen unngår å besvare flere 
sentrale  spørsmål som vi stilte i vår e-post av 30. oktober 
2017.  Videre besvarer e-posten ikke vår e-post av 3. april 
2017, ei heller vår e-post av 13. juni 2017. 
  
Vår e-post av 3. april 2017 omhandler skjøtselen av 
friområdet ved Nordre Rånåsdam og kommunens ansvar, 
rolle og saksbehandling.  Vi finner det således underlig om 
rådmannen har ment at den saksansvarlige enheten selv 
skulle behandle det som i realiteten bl.a. er klage over egen 
saksbehandling, rolle- og ansvarsforståelse. 
  
Vår e-post av 13. juni 2017 omhandler utkast til 
skjøtselsplan for friområdet.  Det er uklart om det som er 
betegnet som "møtereferat" fra møtet 13. juni 2017 med 
kommentarer fra konsulenten, fra kommunens side er ment 
å være svar på vår e-post av 13. juni 2017.  I så tilfelle viser 
vi til at konsulentens kommentarer i møtereferatet på 
langtnær besvarer våre anførsler. Videre viser vi til at 
skjøtselsplanen og forutsetningene for denne er kommunens 
ansvar. Vi har fremsatt anførsler av en slik karakter at de 
ikke er egnet for og ikke kan skyves over på 
konsulenten/landskapsarkitekten for besvarelse, men må 
besvares av kommunen.   
 
Vi forventer et snarlig svar på våre e-poster. 
  
Med hilsen 
  
Terry Miles og Maria B. Belle 
  

 

 
Fra: Otto Schacht <Otto.Schacht@FROGN.KOMMUNE.NO> 
Sendt: 24. november 2017 22:43 
Til: maria bettina belle 
Kopi: Terry Miles; Pernille Sandemose; Siri M Løksa; Oddvar Rysjedal; Gerd Nabo; Atle Kronborg; Kjell 
Hole; tjoerge3@getmail.no; Clas M. Kjølberg ; Harald Karsten Hermansen; Randi Margrethe Tornås 
Emne: SV: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar og oppfølging  
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Viser til deres henvendelse av 30. oktober 2017. Vi beklager sent tilbakemelding. 
Rådmannen har videresendt henvendelsen til oss for besvarelse istedet.  
  
Forhold til historikken rundt eksisterende skjøtselsavtale 
Vi forstår at det foreligger en historikk og prosess bak eksisterende skjøtselsavtale som har 
forårsaket uenigheter mellom dere og de ansvarlig for skjøtsel. Som resultat valgte 
kommune å involvere både dere og eksisterende skjøter til dialog slik at et 
samarbeidsplattform kunne skapes. I tillegg, valgte kommunen å engasjere en ekstern og 
uavhengig fagkonsulent som fikk som oppdrag å ta imot innspill fra alle parter slik at et nytt 
og helhetlig plan kunne utarbeides. Det foreligger nå en plan som er sendt til alle parter. 
Med dette mener kommunen at vi har ivaretatt alle parters interesse.  
  
Protokoll av 13. juni 
Dere viser til protokoll fra møte av 13. juni. Protokollen ble utarbeidet av konsulenten der 
alle innspill og tema som ble diskutert er innarbeidet. Det ble langt inn kommentar på alle de 
mottatte innspill slik at misforståelser kunne mest mulig unngås.  
  
Fremdrift 
Kommunen har nå via et ekstern konsulent fått utarbeidet et faglig dokument som vi mener 
vil ivareta alle parters interesse. Dokumentet skal være et vedlegg til en ny skjøtselsavtale 
som vi ønsker drøftet med alle parter. Ved enighet, forventes det at avtalen legges frem til 
politisk behandling. Dere som nærmeste nabo er både involvert og invitert til å delta i 
drøfting av avtalen og eventuelt inngå som et part.  
Kommunen har hverken kapasitet eller ressurser til å ivareta skjøtsel av området. 
Kommunen stiller seg positiv til at innbyggere vil ta ansvar for sitt nærmiljø og i samarbeid 
med kommunen, sikre at området blir driftet og forvaltet iht. skjøtselsplanen.  
  
Med vennlig hilsen 
Obed-Otto Schacht 
Enhetsleder 
Enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk 

 
Besøksadresse:  Rådhusveien 6 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 (sentralbord)|  otto.schacht@frogn.kommune.no 
  

Fra: maria bettina belle [mailto:maria.b.belle@hotmail.no]  
Sendt: mandag 30. oktober 2017 00.28 
Til: Harald Karsten Hermansen <HARALD.HERMANSEN@FROGN.KOMMUNE.NO> 
Kopi: Terry Miles <tmiles21@gmail.com>; Pernille Sandemose 
<pernille.sandemose@FROGN.KOMMUNE.NO>; Otto Schacht 
<Otto.Schacht@FROGN.KOMMUNE.NO>; Siri M Løksa <sma-loek@online.no>; Oddvar Rysjedal 
<okrysj@getmail.no>; Gerd Nabo <gskatle@getmail.no>; Atle Kronborg <atlek@hotmail.com>; Kjell 
Hole <kjelhole@online.no>; tjoerge3@getmail.no; Clas M. Kjølberg <cmkjolberg@gmail.com> 
Emne: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar og oppfølging 
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Det vises til vår e-post av 3. april 2017 til rådmannen.  13. juni 2017 sendte vi 
en oppfølgingsmail som også omhandlet utkastet til skjøtselsplan.  Med disse 
e-postene har rådmannen blitt orientert om og fått mulighet for å rydde opp i 
svært alvorlige forhold.  Vi har ikke mottatt svar på våre e-poster.  Det er 
heller intet som tyder på at rådmannen har gått inn i saken, det ser tvert imot 
ut som om den/de saksansvarlige får fortsette som før. 
  
Rådmannens manglende oppfølging og svar gir inntrykk av likegyldighet, og er 
opprørende i en så vidt alvorlig sak.  Dersom taushet og fornektelse har fått 
innbyggere til å gi opp overfor kommunen tidligere,  så burde det være klart 
at det i vårt tilfelle har motsatt effekt. 
  
Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam og kommunens videre 
planer 
Vi viser til e-post av 28. septeber 2017 fra Sandemose til Terry Miles, 
mottatt rett før våre suksessive høstferier.  Her opplyser Sandemose at 
hun arbeider med en revidert kontrakt for friområdet.  Når kontrakten er klar 
vil den bli sendt til oss så vi kan bestemme om vi vil bli part i kontrakten eller 
ikke.  Videre viser vi til at Sandemose, etter forespørsel fra oss om når 
kommunen skal behandle saken om skjøtselen av friområdet,  den 20. 
oktober 2017  svarte følgende: "Vi jobber nå med å utarbeide forslag til ny 
skjøtselsavtale, når denne er underskrevet av alle parter vil den, med ny 
skjøtselsplan, sendes til politisk behandling i møterunde 1 i 2018."  Hvordan er 
dette mulig? 
  
For å belyse dette spørsmålet nærmere viser vi til følgende fakta og 
oppfølgingspørsmål til rådmannen: 

1. Våre e-poster til rådmannen er som nevnt ikke besvart.  Avgjørende 
faktiske og juridiske spørsmål består  ubesvart. 

2. De saksansvarliges forgjengere erkjente i 2015 at friområdet var 
vesentlig endret, at de ikke ville inngått en slik skjøtselsavtale " i dag" 
og at de ville stoppe videre hugst på området. Nåværende 
saksansvarlige har imidlertid ikke villet erkjenne noen feil hverken ved 
skjøtselsavtalen eller skjøtselen,  og har ifølge talspersone for 
drifterne, Ellen Plunkett, kun gitt ros til drifterne.  De negative 
konsekvensene av skjøtselen, herunder den betydelige tynningen av 
vegetasjon, fremgår nå også av forslaget til ny skjøtselsplanen.    
 
Mener kommunen fortsatt at det ikke har vært feil ved 
skjøtselsavtalen og skjøtselen?  

3. Det burde nå være åpenbart at det å overlate ansvaret og skjøtselen 
av friområdet til en gruppe amatører med særinteresser har feilet 
totalt. Den foreslåtte skjøtselsplanen inneholder mange omfattende 
tiltak som har sin årsak i det som har blitt gjort med friområdet, og det 
må være selvsagt at de som er ansvarlige for dette må ha ansvaret for 
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dertil tilhørende tiltak. 
 
Mener kommunen fortsatt at skjøtselen av friområdet er egnet for 
dugnadsarbeid?   

4. Vi viser til -post av 19. april 2017  fra Plunkett, til "gode naboer rundt 
Nordre Rånåsdam", som fulgte med en e-post  til drifterne og Terry 
Miles, med kopi til Andrea Lumb og Sandemose.  Vi viser spesielt til 
følgende uttalelse fra Plunkett: 
 
"I etterkant av trefelling som vi utførte før påske i fjor har det kommet 
opp et forslag (av undertegnede) om å få frem en mer overordnet 
avtale som går grundigere i gjennom hva som bør taes og ikke taes av 
trær og busker på området. Slik at vi skal slippe å måtte diskutere hver 
busk og tre som skal skjøtes/felles.  I utgangspunktet mener både vi og 
kommunen at skjøtselplanen som foreligger i dag er god nok for dette, 
men klager har strømmet  inn fra naboene i vest i en årrekke, slik 
mange kjenner til.  De er sterkt i mot vår utførte skjøtsel og kritiserere 
denne, til tross for at kommunen kun gir oss ros.  Kommunen har brukt 
mye tid og ressurser på å behandle disse klagene, og for oss har det 
vært ubehagelig å utføre skjøtsel på dugnadene. Tanken med denne 
planen er ikke å fjerne gjeldende avtale, men å supplere den med et 
slags arbeidsverktøy slik at vi lettere kan være enige omskjøtsele av 
området.  Så på en måte blir naboer i vest hørt, og har på nytt fått 
muligheten til å samarbeide med oss.  Så får vi håpe at de velger å ta i 
mot denne unike muligheten.  Uansett så viser kommunen her en stor 
vilje og kan enklere etter dette sette en sluttstrek.  Målet er uansett å 
skape mer entusiasme og eierskap til området."    
 
Er det riktig at saksansvarlig og/eller Plunkett har lagt en "plan"?  En 
plan som går ut på  at vi "på en måte" skal bli hørt, og dersom vi 
deretter skulle si nei til å ta i mot "denne unike muligheten til 
å samarbeide" med Plunkett & co, så vil vi bli møtt med dette, kan 
avskrives og kommunen kan sette sluttstrek? 

5.  Det ser ut som om saksansvarlige legger opp til at vi skal få tilsendt en 
ferdig kontrakt som vi må godta "as is" eller avslå.  I så fall; mener 
kommunen at det er en akseptabel fremgangsmåte å "tilby" oss en 
kontrakt uten at vi får mulighet til å forhandle og uten at vi har fått  de 
nødvendige opplysninger og svar fra kommunen? 
 
Vi viser  også  til at kommunen flere ganger forsøkte å sette som krav, 
for at vi "skulle få lov til"  å være engasjert i og bli involvert i skjøtselen 
og planen for friområdet, at vi på forhånd måtte forplikte oss til å bli 
part i en skjøtselsavtale.  Vi avviste selvsagt dette som et uhørt 
ultimatum fra kommunen. Kommunen snudde så på dette, og uttalte 
at vi skulle få en deltagende rolle i prossen med en ny skjøtselsplan og 
avtale for området.    
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Det fremgår av e-post Plunkett sendte til drifterne 11. april 2017 at 
hun etter initiativ fra kommunen bl.a. har vært i eget første 
innledende møte med kommunen og konsulentselskapet.  Hvordan 
har Plunkett/drifterne vært inolvert i arbeidet med utarbeidelse av 
skjøtselsplan og hvordan er disse involvert i Sandemoses arbeid med 
skjøtselsavtale?  På hvilket grunnlag mener kommunen at den kan gi 
den ene parten disse særfordelene? 

6. Kommunens daværende saksanvarlige uttalte i 2015 at vi var usaklig 
forskjellsbehandlet.   Vi har lik rett til å engasjere oss for 
nærmiljøet, bli hørt og hensyntatt som de øvrige som bor rundt 
friområdet, uavhengig av om vi er del av en skjøtselsavtale eller ikke. 
 Det fremgår av sakens dokumenter at nåværende saksansvarlige ikke 
deler dette synet. Kommunen kan imidlertid ikke presse innbyggerne 
til å overta kommunens ansvar og oppgaver under en mer eller mindre 
skjult trussel om  at de som inngår slik avtale vil få særfordeler som 
strider mot andre vektige interesser og hensyn.  Dette 
er  maktmisbruk og vil også være diskriminerende. Mange vil av ulike 
legitime årsaker ikke ha mulighet for å inngå en avtale om skjøtsel av 
et friområde, det være seg pga. alder, helse, nedsatt 
funksjonshemmelse, livssituasjon osv.   
 
Vi finner grunn til å minne kommunen om at styret i Tussefaret 
Boligsameie forut for inngåelsen av eksisterende skjøtselsavtale, 
påpekte vesentlige feil og mangler ved avtalen, advarte mot de 
alvorlige negative konsekvensene av avtalen og kom med konstruktive 
innspill bl.a. til en alternativ løsning.  Vårt forslag  om å dele 
friområdet i soner, der hver part fikk ansvar for sin sone, ble støttet av 
Sogsti skog borettslag.  Kommunen valgte likevel, uten nærmere 
begrunnelse, å ignorere dette og sto fast ved  opprinnelige 
forslag til  tross for at borettslaget og Tussefaret Boligsameie 
til sammen representerte over 100 boenheter, dvs. fire ganger så 
mange boenheter som Sogsti Skog Boligsameie I og 2 samt de 2 
eneboligene i nord til sammen representerte.    
 
Majoriteten av sameierne i Tussefaret Boligsameie stemte mot å bli en 
part i kommunens skjøtselsavtale.  Det var flere ulike årsaker til at 
også de som var engasjert i bevaring av naturen på friområdet stemte 
mot avtalen.  Mange påpekte at kommunen ikke kunne skyve ansvaret 
for friområdet over på oss.  Ved å underskrive avtalen ville vi forpliktet 
oss til å foreta inngrep vi var i mot og som ville være ødeleggende. 
 Videre ville vi måtte inngå partnerskap og forhold oss til parter med 
helt motstridende motiver og interesser enn oss, nemlig felling av trær 
og annen vegetasjon for å skaffe seg utsikt og sol.  På toppen av dette 
hadde vi allerede svært dårlig erfaring med flere av partene, med 
tanke på etterrettelighet, oppførsel m.v.  Til sist tilsa vår erfaring at 



7/18 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam - 18/00040-10 Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam : Vedlegg 42, Klage til Rådmannen 02.01.18

kommunen ville avgjøre uenigheter i vår disfavør.   
 
Tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende i dag, herunder  kunnskapen om 
at partene i gjeldende skjøtselsavtale har fortsatt å støtte hverandre 
for å få kuttet ned "sine" trær og vegetasjon.  Hertil kommer at  de 
saksansvarlige i sin iver etter å tekkes drifterne,  samt  forsvare og 
dekke over for drifterne og seg selv, har begått grove feil, opptrådt 
uforutsigbart og partisk,  og dermed selv er ansvarlig for 
vår manglende tillit. 

 
"Protocol/møtereferatet" fra møtet 13. juni 2017 
 
I nevnte e-post av 28. september 2017 fra Sandemose fikk Terry 
Miles oversendt  "protocol" fra møtet 13. juni 2017.  På selve doukumentet 
står det at dette er et møtereferat, men det fremstår ikke som 
dette.   Kolonnen "Kommentarer" ser ut til å innholde et utvalg kommentarer 
til skjøtselsplanen både fra drfterne, oss og kommunen.  Terry Miles, som var 
til stede, opplyser at majoriteten av disse kommentarene ikke var tema på 
møtet.  Videre gir kolonnen "Kommentar LARK" inntrykk av at dette er 
konsulentselskapets kommentarer, mens innholdet gir et inntrykk av at 
kommunen har vært involvert i kommentarene.  Kommentaren om gyldig 
juridisk avtale går utover mandatet og konsulenten har neppe fått de 
tilstrekkelige  forutsetningene for å uttale seg om dette.  Vi ber kommunen 
avklare dette dokumentet. 
 
Terry Miles har kommentert møtereferatet slik: 
 
It is difficult to understand the function of the "protocol".  It clearly is not a 
detailed or summary account of what took place or was said at the meeting. It 
lacks any detailed agenda for the meeting itself. 
 
Some notes on the actual meeting are below.: 
  

1. The chairperson, Pernille Sandemose (PS), urged us to ask the 
consultantany questions we might have. There were two or three such 
questions asked, mainly about viability and costrestoring to a previous 
state. 

2. The chairperson (PS) asked a number of the participants what 
thoughts or wishes they might have for the next stage of proceedings. 
Their (3 of them) answers centred on further removal of vegetation 
and trees that might block views.  

3. Stokmo delivered a strong plea for peace between the neighbours. In 
doing so, he referred to neighbours on the west still "not being 
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interested" - as shown by their failure to get the entire Tussefaret 
sameie to enter into the avtale and skjøtselplan. 

4.  I contradicted Stokmo and reminded him that the Tussefaret 
eneboligene had for the last several years been very actively 
concerned with the welfare of the friområde. At this point, Otto 
Schacht (OS) intervened with a plea directed at me - to stop returning 
to the past and to move on to the future. 

5. In a brief final reference to the future, PS informed the meeting 
that she had  met with politicians who had urged more "public use" 
of some of the friområde. 

6. PS indicated casually where a children's playground might be put 
to meet such concerns/needs. There was no detailed discussion about 
this, although the stated opinion of Stokmo was that such an 
installation would rapidly become a "crow magnet". I made no further 
reference to an idea that seemed obviously superfluous and a big 
waste of public money, given that the area already had very generous 
access to playgrounds very close by.  

7. Throughout the meeting, the chairperson (PS) and OS made reference 
to their concerns to re-establish the neighbour component of the 
avtale as soon as a new plan was completed. 

8. No reference was made by the chairperson (PS) to kommentarer made 
by Tussefaret  eneboligene to rådmannen and submitted  to PS. No 
reference was made to kommunen's copies of outstanding 
communication between Tussefaret eneboligene and Rådmannen's 
office.   

9. There remain several points needing clarification from the current 
"protocol".  

  
Vi finner det ikke hensiktsmessig å kommenterer forslaget til skjøtselsplan og 
ovennevnte kommentarer ytterligere, da vi avventer svar på vår e-post av 13. 
juni 2017 til rådmannen. 
  
  
Manglende svar fra rådmannen - purring og oppfølging 
Vår purring av 20. oktober 2017 om svar på våre e-poster av 3. april og 13. 
juni 2017 er heller ikke besvart.   
Dersom vi ikke har mottatt svar på våre e-poster innen 14 dager, må vi 
bringe rådmannens manglende svar videre til høyere myndighet.  
  
  
Med hilsen 
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Maria B. Belle og Terry Miles 
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Fra: Stine Moen 
Sendt: 29. januar 2018 10:16 
Til: maria.b.belle@hotmail.no 
Kopi: tmiles21@gmail.com; Pernille Sandemose; Otto Schacht 
Emne: VS: SV: SV: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - 

manglende svar og oppfølging 
Vedlegg: Svar på e-post av  03.04.17.docx; Svar på e-post av 13.06.17.docx 
 
Kategorier: Arbeid 
 
Det vises til deres e-post av 2. januar 2018 vedrørende skjøtsel av friområdet ved Nordre 
Rånås dam. Saken har blitt oversendt rådmannens stab for besvarelse. 

Undertegnede har vurdert saken juridisk, men kan ikke se at kommunen kommer i noe 
erstatningsrettslig ansvar eller at klagen vedrørende kommunens saksbehandling, rolle og 
ansvarsforståelse kan føre frem.  

Slik vi oppfatter sakens faktum er dere i all hovedsak uenig i hvordan skjøtselen av friområdet 
har blitt utført, herunder er dere svært misfornøyd med felling av trær på området. Dere 
ønsker at friområdet skal tilbakeføres til slik det var tidligere. 

Slik vi vurderer saken, kan kommunen som grunneier selv bestemme hvordan området skal 
skjøttes, herunder hvilken og hvor mang trær som skal felles, så langt dette er i tråd med 
lover, forskrifter og reguleringsplaner. Vi kan ikke se at dere som naboer har noe rettslig krav 
på at friområdet skal tilbakeføres til slik det en gang var, eller at enkelte trær skal bevares. 
Kommunen har allikevel valgt å involvere både dere og eksisterende driftere i arbeidet med å 
utarbeide ny skjøtselsavtale og skjøtselsplan for området. Dere får således mulighet til å 
kunne gi innspill til hvordan skjøtselen av området skal være for fremtiden.   

Når det gjelder saksbehandlingen i saken, tar kommunen selvkritikk for at Tussefaret 
boligsameie ikke ble nabovarslet i forbindelse med søknad om felling av trær i januar 2016. 
Det har vært en rutine at naboer varsles, selv om vi ikke er pliktige. I dette tilfelle ble det 
vurdert dit hen at naboene var klar over gjeldene skjøtselsavtale.  

Kommunen beklager videre at det har oppstått dobbeltkommunikasjon i forbindelse med at ny 
enhet tok over ansvaret for kommunens friområder, herunder beklager vi at det ikke ble ført 
møtereferat fra møtet den 09.03.2016 og at etterfølgende e-poster ikke ble lagret på saken. 

Vi kan imidlertid ikke se at disse forholdene har hatt betydning for kommunens håndtering av 
saken. Kommunen har en gyldig skjøtselsavtale med drifterne. All skjøtsel har vært i henhold 
til denne avtalen. Kommunen avslo den 27.04.2015 en søknad fra drifterne om å felle 10 trær. 
Da drifterne påklaget avslaget, ble det foretatt en ny vurdering av ny saksbehandler på saken. 
Ny saksbehandler kunne ikke se at det tidligere avslaget var begrunnet, og ga, etter en konkret 
vurdering, tillatelse til felling av 8 trær. I vurderingen ble det blant annet sett hen til 
naturmangfoldloven, reguleringsplanen og hensynet til naboer. Det ble også gjennomført en 
befaring med fagkyndig før fellingstillatelsen ble gitt. Slik vi vurderer saken, står kommunen 
fritt til å foreta en ny vurdering. Vi kan heller ikke se at det er noe grunnlag for å påstå at 
saksbehandler har opptrådt uforutsigbart eller partisk i denne vurderingen.  
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Nedenfor følger kommunens merknader til e-post av 30. oktober 2017 (svart ut med rød 
skrift).  Vedlagt følger også vårt svar på e-post av 3.april 2017 og e-post av 13.juni 2017.  

Vi mener  med dette å ha besvart deres henvendelser og kommer ikke til å fortsette med 
ytterligere korrespondanse vedrørende tidligere skjøtsel av området.  

 

Med vennlig hilsen 

Stine Moen 
Juridisk rådgiver 
Rådmannens stab 

 

 
Besøksadresse:  Rådhusveien 6 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak 
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 61 39 | Mob. 958 700 58 | stine.moen@frogn.kommune.no 

 
 

 

Fra: maria bettina belle [mailto:maria.b.belle@hotmail.no]  
Sendt: mandag 30. oktober 2017 00.28 
Til: Harald Karsten Hermansen <HARALD.HERMANSEN@FROGN.KOMMUNE.NO> 
Kopi: Terry Miles <tmiles21@gmail.com>; Pernille Sandemose 
<pernille.sandemose@FROGN.KOMMUNE.NO>; Otto Schacht 
<Otto.Schacht@FROGN.KOMMUNE.NO>; Siri M Løksa <sma-loek@online.no>; 
Oddvar Rysjedal <okrysj@getmail.no>; Gerd Nabo <gskatle@getmail.no>; Atle 
Kronborg <atlek@hotmail.com>; Kjell Hole <kjelhole@online.no>; 
tjoerge3@getmail.no; Clas M. Kjølberg <cmkjolberg@gmail.com> 
Emne: Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam - manglende svar og 
oppfølging 

  

  

Det vises til vår e-post av 3. april 2017 til rådmannen.  13. juni 
2017 sendte vi en oppfølgingsmail som også omhandlet 
utkastet til skjøtselsplan.  Med disse e-postene har rådmannen 
blitt orientert om og fått mulighet for å rydde opp i svært 
alvorlige forhold.  Vi har ikke mottatt svar på våre e-poster. 
 Det er heller intet som tyder på at rådmannen har gått inn i 
saken, det ser tvert imot ut som om den/de saksansvarlige får 
fortsette som før. 

  

Rådmannens manglende oppfølging og svar gir inntrykk av 
likegyldighet, og er opprørende i en så vidt alvorlig sak. 
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 Dersom taushet og fornektelse har fått innbyggere til å gi opp 
overfor kommunen tidligere,  så burde det være klart at det i 
vårt tilfelle har motsatt effekt. 

  

Skjøtselen av friområdet ved Nordre Rånås dam og 
kommunens videre planer 

Vi viser til e-post av 28. septeber 2017 fra Sandemose til Terry 
Miles, mottatt rett før våre suksessive høstferier.  Her opplyser 
Sandemose at hun arbeider med en revidert kontrakt for 
friområdet.  Når kontrakten er klar vil den bli sendt 
til oss så vi kan bestemme om vi vil bli part i kontrakten eller 
ikke.  Videre viser vi til at Sandemose, etter forespørsel fra oss 
om når kommunen skal behandle saken om skjøtselen av 
friområdet,  den 20. oktober 2017  svarte følgende: "Vi jobber 
nå med å utarbeide forslag til ny skjøtselsavtale, når denne er 
underskrevet av alle parter vil den, med ny skjøtselsplan, 
sendes til politisk behandling i møterunde 1 i 2018."  Hvordan 
er dette mulig? 

  

For å belyse dette spørsmålet nærmere viser vi til følgende 
fakta og oppfølgingspørsmål til rådmannen: 

1. Våre e-poster til rådmannen er som nevnt ikke besvart. 
 Avgjørende faktiske og juridiske spørsmål består 
 ubesvart. 

Kommunens svar på e-post av 3.april 2017 og e-post av 
13.juni 2017 følger vedlagt. 

 

2. De saksansvarliges forgjengere erkjente i 2015 at 
friområdet var vesentlig endret, at de ikke ville inngått 
en slik skjøtselsavtale " i dag" og at de ville stoppe 
videre hugst på området. Nåværende saksansvarlige 
har imidlertid ikke villet erkjenne noen feil hverken ved 
skjøtselsavtalen eller skjøtselen,  og har ifølge 
talspersone for drifterne, Ellen Plunkett, kun gitt ros til 
drifterne.  De negative konsekvensene av skjøtselen, 
herunder den betydelige tynningen av vegetasjon, 
fremgår nå også av forslaget til ny skjøtselsplanen.    
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Mener kommunen fortsatt at det ikke har vært feil ved 
skjøtselsavtalen og skjøtselen?  

Kommunen mener det ikke er noen feil ved 
skjøtselsavtalen eller skjøtselen. Skjøtselen har vært i 
henhold til skjøtselsavtalen. Det har i det enkelte tilfelle 
blitt søkt om felling av trær i henhold til avtalen. 
Kommunen har vært på befaring før tillatelse har blitt 
gitt og det har blitt foretatt en konkret vurdering av om 
tillatelse skal gis eller ikke.  

3. Det burde nå være åpenbart at det å overlate ansvaret 
og skjøtselen av friområdet til en gruppe amatører med 
særinteresser har feilet totalt. Den foreslåtte 
skjøtselsplanen inneholder mange omfattende tiltak 
som har sin årsak i det som har blitt gjort med 
friområdet, og det må være selvsagt at de som er 
ansvarlige for dette må ha ansvaret for dertil tilhørende 
tiltak. 
 
Mener kommunen fortsatt at skjøtselen av friområdet 
er egnet for dugnadsarbeid?   

Ja, kommunen mener fortsatt at skjøtselen av 
friområdet er egnet for dugnadsarbeid. Hadde man ikke 
hatt skjøtselsavtalen, ville området grodd igjen. Dette 
ville ikke vært i samsvar med reguleringsplanen hvor 
området er regulert til friområdet og skal kunne brukes. 
Kommunen har mange skjøtselsavtaler på friområder 
med borettslag og sameier.   

4. Vi viser til -post av 19. april 2017  fra Plunkett, til "gode 
naboer rundt Nordre Rånåsdam", som fulgte med en e-
post  til drifterne og Terry Miles, med kopi til Andrea 
Lumb og Sandemose.  Vi viser spesielt til følgende 
uttalelse fra Plunkett: 
 
"I etterkant av trefelling som vi utførte før påske i fjor 
har det kommet opp et forslag (av undertegnede) om å 
få frem en mer overordnet avtale som går grundigere 
i gjennom hva som bør taes og ikke taes av trær og 
busker på området. Slik at vi skal slippe å måtte 
diskutere hver busk og tre som skal skjøtes/felles. 
 I utgangspunktet mener både vi og kommunen at 
skjøtselplanen som foreligger i dag er god nok for dette, 
men klager har strømmet  inn fra naboene i vest i en 
årrekke, slik mange kjenner til.  De er sterkt i mot vår 
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utførte skjøtsel og kritiserere denne, til tross for at 
kommunen kun gir oss ros.  Kommunen har brukt mye 
tid og ressurser på å behandle disse klagene, og for oss 
har det vært ubehagelig å utføre skjøtsel på 
dugnadene. Tanken med denne planen er ikke å fjerne 
gjeldende avtale, men å supplere den med et slags 
arbeidsverktøy slik at vi lettere kan være enige 
omskjøtsele av området.  Så på en måte blir naboer i 
vest hørt, og har på nytt fått muligheten til å 
samarbeide med oss.  Så får vi håpe at de velger å ta i 
mot denne unike muligheten.  Uansett så viser 
kommunen her en stor vilje og kan enklere etter dette 
sette en sluttstrek.  Målet er uansett å skape mer 
entusiasme og eierskap til området."    
 
Er det riktig at saksansvarlig og/eller Plunkett har lagt 
en "plan"?  En plan som går ut på  at vi "på en måte" 
skal bli hørt, og dersom vi deretter skulle si nei til å ta i 
mot "denne unike muligheten til å samarbeide" med 
Plunkett & co, så vil vi bli møtt med dette, kan avskrives 
og kommunen kan sette sluttstrek? 

             Kommunen har sendt ut forslag til 
skjøtselsavtale og skjøtselsplan. Partene får da 
mulighet til å komme med innspill til planen og 
forhandle om de enkelte   punkter i avtalen. Når 
innspill er mottatt, må kommunen  ta stilling til 
om det, og på hvilket grunnlag, det skal inngås 
avtale. Kommunen ønsker at området skjøttes 
av private da vi ikke har anledning og ressurser 
til å skjøtte området selv. 

5.  Det ser ut som om saksansvarlige legger opp til at vi 
skal få tilsendt en ferdig kontrakt som vi må godta "as 
is" eller avslå.  I så fall; mener kommunen at det er en 
akseptabel fremgangsmåte å "tilby" oss en kontrakt 
uten at vi får mulighet til å forhandle og uten at vi har 
fått  de nødvendige opplysninger og svar fra 
kommunen? 
 
Vi viser  også  til at kommunen flere ganger forsøkte å 
sette som krav, for at vi "skulle få lov til"  å være 
engasjert i og bli involvert i skjøtselen og planen for 
friområdet, at vi på forhånd måtte forplikte oss til å bli 
part i en skjøtselsavtale.  Vi avviste selvsagt dette som 
et uhørt ultimatum fra kommunen. Kommunen snudde 
så på dette, og uttalte at vi skulle få en deltagende rolle 
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i prossen med en ny skjøtselsplan og avtale for 
området.    
 
Det fremgår av e-post Plunkett sendte til drifterne 11. 
april 2017 at hun etter initiativ fra kommunen bl.a. har 
vært i eget første innledende møte med kommunen og 
konsulentselskapet.  Hvordan har Plunkett/drifterne 
vært inolvert i arbeidet med utarbeidelse av 
skjøtselsplan og hvordan er disse involvert i 
Sandemoses arbeid med skjøtselsavtale?  På hvilket 
grunnlag mener kommunen at den kan gi den ene 
parten disse særfordelene? 

Det er ikke gitt særfordeler til drifterne. Vi har en juridisk 
bindende avtale med drifterne og vi innkalte representanten 
for drifterne til innledende møte med konsulentfirmaet som 
skulle bistå oss med skjøtselsplan. Skjøtselsplanen skal gjelde 
for drifterne og inngå i avtalen vi har med dem, dermed 
inkluderte vi dem. I arbeidet med en skjøtselsplan har vi hørt 
på ytringer og kommentarer fra alle drifterne og fra klagere. 
Deretter har kommunen avgjort hva som skulle være 
førende. Alle har blitt hørt. Kommunen står fritt til å ha 
møter med parter som er del av en avtale. 

6. Kommunens daværende saksanvarlige 
uttalte i 2015 at vi var usaklig 
forskjellsbehandlet.   Vi har lik rett til å 
engasjere oss for nærmiljøet, bli hørt og 
hensyntatt som de øvrige som bor rundt 
friområdet, uavhengig av om vi er del av 
en skjøtselsavtale eller ikke.  Det fremgår 
av sakens dokumenter at nåværende 
saksansvarlige ikke deler dette 
synet. Kommunen kan imidlertid ikke 
presse innbyggerne til å overta 
kommunens ansvar og oppgaver under 
en mer eller mindre skjult trussel om  at 
de som inngår slik avtale vil få 
særfordeler som strider mot andre 
vektige interesser og hensyn.  Dette 
er  maktmisbruk og vil også være 
diskriminerende. Mange vil av ulike 
legitime årsaker ikke ha mulighet for å 
inngå en avtale om skjøtsel av et 
friområde, det være seg pga. alder, 
helse, nedsatt funksjonshemmelse, 
livssituasjon osv.   
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Vi finner grunn til å minne kommunen 
om at styret i Tussefaret Boligsameie 
forut for inngåelsen av eksisterende 
skjøtselsavtale, påpekte vesentlige feil og 
mangler ved avtalen, advarte mot de 
alvorlige negative konsekvensene av 
avtalen og kom med konstruktive innspill 
bl.a. til en alternativ løsning.  Vårt 
forslag  om å dele friområdet i soner, der 
hver part fikk ansvar for sin sone, ble 
støttet av Sogsti skog borettslag. 
 Kommunen valgte likevel, uten 
nærmere begrunnelse, å ignorere dette 
og sto fast ved  opprinnelige 
forslag til  tross for at borettslaget og 
Tussefaret Boligsameie 
til sammen representerte over 100 
boenheter, dvs. fire ganger så mange 
boenheter som Sogsti Skog Boligsameie I 
og 2 samt de 2 eneboligene i nord 
til sammen representerte.    
 
Majoriteten av sameierne i Tussefaret 
Boligsameie stemte mot å bli en part i 
kommunens skjøtselsavtale.  Det var 
flere ulike årsaker til at også de som var 
engasjert i bevaring av naturen 
på friområdet stemte mot avtalen. 
 Mange påpekte at kommunen ikke 
kunne skyve ansvaret for friområdet 
over på oss.  Ved å underskrive avtalen 
ville vi forpliktet oss til å foreta inngrep vi 
var i mot og som ville være ødeleggende. 
 Videre ville vi måtte inngå partnerskap 
og forhold oss til parter med helt 
motstridende motiver og interesser enn 
oss, nemlig felling av trær og annen 
vegetasjon for å skaffe seg utsikt og sol. 
 På toppen av dette hadde vi 
allerede svært dårlig erfaring med flere 
av partene, med tanke på 
etterrettelighet, oppførsel m.v.  Til sist 
tilsa vår erfaring at kommunen ville 
avgjøre uenigheter i vår disfavør.   
 
Tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende i 
dag, herunder  kunnskapen om at 
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partene i gjeldende skjøtselsavtale har 
fortsatt å støtte hverandre for å få kuttet 
ned "sine" trær og vegetasjon.  Hertil 
kommer at  de saksansvarlige i sin iver 
etter å tekkes drifterne,  samt  forsvare 
og dekke over for drifterne og seg selv, 
har begått grove feil, opptrådt 
uforutsigbart og partisk,  og dermed selv 
er ansvarlig for vår manglende tillit. 

Vi kan ikke se at kommunen har opptrådt uforutsigbart 
og partisk. Kommunen har en gyldig skjøtselsavtale 
med drifterne. All skjøtsel har vært i henhold til  denne 
avtalen. Før tillatelse til felling av trær har blitt gitt, har 
det blitt foretatt en befaring og det har blitt gjort en 
konkret vurdering  hvor det blant annet er blitt sett hen 
til naturmangfoldloven, reguleringsplanen og hensynet 
til naboer. Avgjørelsen er i de konkrete tilfellene 
skjønnsmessig vurdert. Kommunen som grunneier kan 
selv bestemme hvilken trær som skal felles og ikke.  

Kommunen har full rett til å inngå avtaler om skjøtsel av 
egen eiendom. Hvis dere vil være med å bestemme, kan 
dere være med i avtalen og således få større 
påvirkningskraft i skjøtselen av området. Det er opp til 
kommunen i siste instans å bestemme hvordan 
området skal skjøttes. 

 
"Protocol/møtereferatet" fra møtet 13. juni 2017 
 
I nevnte e-post av 28. september 2017 fra Sandemose fikk 
Terry Miles oversendt  "protocol" fra møtet 13. juni 2017.  På 
selve doukumentet står det at dette er et møtereferat, men 
det fremstår ikke som dette.   Kolonnen "Kommentarer" ser ut 
til å innholde et utvalg kommentarer til skjøtselsplanen både 
fra drfterne, oss og kommunen.  Terry Miles, som var til stede, 
opplyser at majoriteten av disse kommentarene ikke var tema 
på møtet.  Videre gir kolonnen "Kommentar LARK" inntrykk av 
at dette er konsulentselskapets kommentarer, mens innholdet 
gir et inntrykk av at kommunen har vært involvert i 
kommentarene.  Kommentaren om gyldig juridisk avtale går 
utover mandatet og konsulenten har neppe fått de 
tilstrekkelige  forutsetningene for å uttale seg om dette.  Vi ber 
kommunen avklare dette dokumentet. 
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Vi kan ikke se at det foreligger noe formalkrav til et 
møtereferat. Referatet var skrevet av konsulenten med innspill 
fra kommunen. I referatet ble det også tatt med innspill som 
kom på e-post etter møtet. 
 
Terry Miles har kommentert møtereferatet slik: 
 
It is difficult to understand the function of the "protocol".  It 
clearly is not a detailed or summary account of what took place 
or was said at the meeting. It lacks any detailed agenda for the 
meeting itself. 
 
Some notes on the actual meeting are below.: 

  

1. The chairperson, Pernille Sandemose (PS), urged us to 
ask the consultantany questions we might have. There 
were two or three such questions asked, mainly about 
viability and costrestoring to a previous state. 

2. The chairperson (PS) asked a number of the 
participants what thoughts or wishes they might have 
for the next stage of proceedings. Their (3 of them) 
answers centred on further removal of vegetation and 
trees that might block views.  

3. Stokmo delivered a strong plea for peace between 
the neighbours. In doing so, he referred to neighbours 
on the west still "not being interested" - as shown by 
their failure to get the entire Tussefaret sameie to enter 
into the avtale and skjøtselplan. 

4.  I contradicted Stokmo and reminded him that the 
Tussefaret eneboligene had for the last several years 
been very actively concerned with the welfare of the 
friområde. At this point, Otto Schacht (OS) intervened 
with a plea directed at me - to stop returning to 
the past and to move on to the future. 

5. In a brief final reference to the future, PS informed the 
meeting that she had  met with politicians who had 
urged more "public use" of some of the friområde. 

6. PS indicated casually where a children's playground 
might be put to meet such concerns/needs. There was 
no detailed discussion about this, although the stated 
opinion of Stokmo was that such an installation would 
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rapidly become a "crow magnet". I made no further 
reference to an idea that seemed obviously 
superfluous and a big waste of public money, given that 
the area already had very generous access to 
playgrounds very close by.  

7. Throughout the meeting, the chairperson (PS) and OS 
made reference to their concerns to re-establish the 
neighbour component of the avtale as soon as a 
new plan was completed. 

8. No reference was made by the chairperson (PS) to 
kommentarer made by Tussefaret  eneboligene to 
rådmannen and submitted  to PS. No reference was 
made to kommunen's copies of outstanding 
communication between Tussefaret eneboligene and 
Rådmannen's office.   

9. There remain several points needing clarification from 
the current "protocol".  

  

Vi finner det ikke hensiktsmessig å kommenterer forslaget til 
skjøtselsplan og ovennevnte kommentarer ytterligere, da vi 
avventer svar på vår e-post av 13. juni 2017 til rådmannen. 

  

  

Manglende svar fra rådmannen - purring og oppfølging 

Vår purring av 20. oktober 2017 om svar på våre e-poster av 3. 
april og 13. juni 2017 er heller ikke besvart.   

Dersom vi ikke har mottatt svar på våre e-poster innen 14 
dager, må vi bringe rådmannens manglende svar videre til 
høyere myndighet.  

  

  

Med hilsen 

Maria B. Belle og Terry Miles 
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Frogn kommune 
Postboks 10 
1441 Drøbak 
Orgnr 963 999 089 

Sentralbord  64 90 60 00 
Faks               64 90 60 01 

postmottak@frogn.kommune.no 
http://www.frogn.no 
http://www.facebook.com/frognkommune 

SKJØTSELSAVTALE 

Skjøtselsavtale mellom ……………………(nedenfor kalt drifter) (org. nr. *** *** ***) og Frogn 

kommune (nedenfor kalt kommunen) (org. nr. 963 999 089) om skjøtsel/drift av kommunalt 

friområde avmerket på vedlagte kartkopi datert **.**.**. 

1. Arealets betegnelse og omfang.

Arealet som omfattes av avtalen har gnr. ** og bnr. ** og er vist på vedlagte kartkopi datert 

**.**.**. Arealet har et areal på ca. *** dekar og inngår i reguleringsplan 

…………………………………………………….. 

2. Omfang av skjøtsel og drift

Dersom det foreligger en skjøtselsplan for arealet godkjent av kommunen, legges den til grunn 

for drift av arealet.  

Viktige driftsoppgaver vil være: 

 Holde undervegetasjon nede og eventuelt etablere gressbakke på deler av arealet

 Holde stier åpne

 Rydde og fjerne kvist og undervegetasjon som blir tatt ned, men ikke fliset opp

 Rydde søppel som ligger i området

 Felle eller oppstamme trær i henhold til skjøtselsplan. Hvis skjøtselsplan ikke finnes

foretas tiltak etter nærmere avtale med kommunen

 Melde til kommunen dersom det blir registrert ulovlige tiltak (forsøpling, trefelling,

bygging etc.) på arealet

 La området være tilgjengelig for allmennheten

3. Spesielle forhold

 Kommunen kan etter nærmere avtale i hvert enkelt tilfelle transportere bort eller flise opp

kvist/grener og mindre trær (undervegetasjon) dersom dette blir lagt ut til kjørbar vei, og

dersom kommunen har kapasitet til det. Kommunen utfører dette arbeidet kostnadsfritt.

 Drifter bærer alle kostnader og risiko med den skjøtselen som omfattes av denne

avtalen

 Ved henvendelse fra naboer utover de som omfattes av avtalen om felling av trær skal

drifter uttale seg og gi anbefaling til kommunen som avgjør saken. Ved spørsmål om

annen vegetasjon enn trær tar drifter avgjørelsen.
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Frogn kommune 
Postboks 10 
1441 Drøbak 
Orgnr 963 999 089 

 
Sentralbord  64 90 60 00 
Faks               64 90 60 01 

 
postmottak@frogn.kommune.no 
http://www.frogn.no 
http://www.facebook.com/frognkommune 

4. Kart  

 

 

5. Avtalens varighet 

Avtalen er gyldig i tre/fem år, og skal da revideres. Imellomtiden gjelder avtalen inntil en av 

partene sier den opp. Gjensidig oppsigelsesfrist er tre måneder.  

 

6. Kontaktpersoner 

Drifters kontaktperson er: ………………………………………………………. 

Kommunens kontaktperson er ……Pernille Sandemose………………….  

 

7. Annet 

Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene har hvert sitt 

 

Drøbak, den ……………………….  Drøbak, den …………………….  

 

 

…………………………………………  ……………………………………… 

for kommunen     for drifter 

 



Sak 8/18 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2018  er ikke ferdigstilt - ETTERSENDES
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 9/18 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 18/00052-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 5.3.2018
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets

påseansvar overfor revisor tilfredsstillende, og tar saken til orientering.

2. Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om
påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kommuneloven § 77 nr. 4 bestemmer at ”Kontrollutvalget skal påse at kommunens 
eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte”. 

Dette blir utdypet i Kontrollutvalgsforskriften § 6: 

«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og 
påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, 
god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med 
revisor.» 

Påseansvaret ovenfor er knyttet til regnskapsrevisjon. Vi omtaler påseansvaret for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til slutt i denne saken. 

Vi presiserer at «Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av 
revisjonens utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for 
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gjennomføringen av revisjonen.» (Kontrollutvalgshåndboken s. 68). 
 
NKRF har utarbeidet en egen veileder for påse-ansvaret. I tillegg gir 
kontrollutvalgshåndboken en oversikt over hva påse-ansvaret overfor 
regnskapsrevisor kan omfatte. Dokumentene kan leses på kontrollutvalgets 
ressursside hos FIKS. I det følgende gir vi en oversikt over hvordan 
påseansvaret er ivaretatt overfor KPMG som regnskapsrevisor i Frogn 
kommune. 
 

A. Påse-ansvar overfor regnskapsrevisor 
 

1. Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor. 
Forskrift om revisjon i kommuner § 11 krever at oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert 
revisor. Siv Karlsen Moa er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for KPMGs oppdrag 
i Frogn. I KPMGs tilbudsbrev av 30. oktober 2014 la ansvarlig revisjonsparter Harald 
Sylta fram en egenerklæring som bekrefter at KPMG oppfyller lov- og 
forskriftsbestemte krav til revisjon av kommuner. 
 
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor. 
Forskrift om revisjon i kommuner § 12 stiller krav til vandel mv. for oppdragsansvarlig 
revisor. I sitt tilbudsbrev av 30. oktober 2014 la ansvarlig revisjonsparter Harald Sylta 
fram en egenerklæring som bekrefter at KPMG oppfyller lov- og forskriftsbestemte 
krav til revisjon av kommuner.  
 
3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet 
Ifølge forskrift om revisjon i kommuner § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år 
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget vedtok den 28. august 2017 jf. sak 21/17, å ta 
uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig revisor Siv Karlsen Moa datert 7. 
august 2017 til orientering.  
 
4. Informasjon om revisjonens omfang 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir 
revidert på en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva 
revisjonsarbeidet omfatter. Det er en fordel å fastsette dette skriftlig gjennom avtaler, 
instrukser og/eller engasjementsbrev. I avtalen mellom Frogn kommune og KPMG 
fremgår det av kravspesifikasjonen hvilke forventinger som stilles til samarbeidet, 
herunder rapporteringstidspunkt og rapporteringsinnhold. Den regulerer også hvilke 
tjenester som inngår i revisjonsoppdraget.  
 
Avtalen med KPMG forutsetter, jf. kravspesifikasjonen pkt. 4.0, at revisor ved 
starten av hvert revisjonsår (fra 1.5 til 30.4. året etter) legger fram en plan for 
utførelsen av arbeidet med fokusområder. Revisjonsplan for 2017 ble lagt fram i 
møtet den 28. august 2017 i sak 22/17. Planen informerer om revisjonsprosessen, 
revisors risikovurderinger og fokusområder i arbeidet. 
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5. Revisjonens rapporter 
I henhold til avtalen med KPMG skal revisjonen for hvert revisjonsår avgi en halvårs- 
og en helårsrapport om sitt arbeid til kontrollutvalget, henholdsvis per 31.10 og 30.4. 
Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de er 
utført. 
 
6. Nummererte brev 
Revisor plikter å ta opp vesentlige feil og mangler i kommunens regnskaps- og 
økonomiarbeid m.m. i «nummererte brev», jf. revisjonsforskriften § 4. Brevene 
adresseres til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. Sekretariatet sender vanligvis 
slike brev til rådmannen til uttalelse før de legges fram for utvalget til behandling. 
Utvalget skal påse at de påpekte forhold blir fulgt opp. Kontrollutvalget har ikke 
mottatt nummererte brev etter at KPMG tok over som regnskapsrevisor i 2015. 
 
7. Misligheter 
Revisor skal rapportere mistanke og konstatering av misligheter til 
kontrollutvalget med kopi til rådmannen, jf. Revisjonsforskriften § 3, siste ledd og 
§ 4. Kontrollutvalget bør generelt påse at revisor har vurdert risikoen. Så vidt vi 
vet, har ikke dette vært et aktuelt tema i revisjonens arbeid i kommunen i de siste 
årene. 
 
8. Uttalelse om årsregnskapet 
Kontrollutvalget får kopi av revisjonsberetningen og avgir en uttalelse om 
kommunens årsregnskap til kommunestyret. Ved kontrollutvalgets behandling av 
saken orienterer revisor om årets revisjon og svarer på utvalgets spørsmål. 
 
9. Revisors møteplikt og møterett 
Revisor har møteplikt i kommunestyret når det behandler saker i tilknytning til 
revisjonsoppdraget, jf. revisjonsforskriften § 19. Revisor har møte- og talerett i 
kontrollutvalget. Unntatt er når revisors tilsettingsforhold behandles, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 19. Avtalen med revisor, jf. Kravspesifikasjonen pkt. 5.0, 
slår fast at revisor normalt møter fast i kontrollutvalget. 
 
10. Revisors opplysningsplikt 
Revisor har opplysningsplikt om forhold som revisor har fått kjennskap til overfor 
medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget. Revisor kan kreve å få gi svar 
i møte. 
 
13. Dialog mellom revisor og kontrollutvalg 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av revisjonsarbeidet må det 
være en fortløpende dialog mellom utvalget og revisjonen. De to partene må ha 
en felles oppfatning av forutsetningene for at utvalget skal kunne utøve sitt 
påseansvar overfor revisor. Begge parter må i tillegg ha en dialog med kommunens 
administrasjon. 
 

B. Påse-ansvar i forbindelse med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 

Kontrollutvalgets påseansvar med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er nedfelt i 
kommuneloven: 
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1. Kommuneloven § 77 nr. 4: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, 
….(forvaltningsrevisjon)” 
 
2. Kommuneloven § 77 nr. 5: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
kommunens interesser i selskaper m.m.” 
 
Gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen konkurranseutsettes hvert år. 
Kommunestyret velger forvaltningsrevisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget bestemmer, basert på planen for forvaltningsrevisjon for 
perioden, tema, formål og problemstillinger for denne revisjonen.  
Når rapportene om forvaltningsrevisjon foreligger, blir de lagt fram for kontrollutvalget 
med sekretariatets innstilling om bl.a. rapporten er i tråd med bestillingen. 
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet av revisjonen. 
 
Selskapskontroll som eierskapskontroll utføres av FIKS etter vedtak i 
utvalget. 
 

C. Regelmessig drøfting av påse-ansvaret 
 

Grunnlaget for kontrollutvalgets påse-ansvar følger av lov og forskrift og avtalen med 
KPMG. Utvalgets aktivitetsplan gir status for det enkelte tiltak til hvert møte. 
Sekretariatet er bindeleddet mellom utvalget og revisor og passer på at revisjonen 
leverer for å realisere påse-ansvaret. For å styrke bevisstheten og få fram helheten i 
påse-ansvaret, foreslår vi at sekretariatet legger fram en sak om påse-ansvaret ved 
begynnelsen av og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget. 
 
Oppsummering: 
Etter vår vurdering gir den dokumentasjonen som revisjonen legger fram og dialogen 
med revisjonen i hvert møte, et godt grunnlag for utøvelsen av kontrollutvalgets 
påse-ansvar. Utvalget bør drøfte helheten i påse-ansvaret med jevne mellomrom. 
 
 
 
 
Ås, 26. februar 2017 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 10/18 Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor - prosjektplan 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00261-8 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar prosjektplanen om forvaltningsrevisjon av Follo

landbrukskontor, og Ås kontrollutvalg sitt vedtak i saken til orientering.

2. Sekretariatet bes om å orientere kontrollutvalget i Ås når kommunestyret i
Frogn har fattet vedtak om finansiering av prosjektet.

Vedlegg: 
Follo Landbrukskontor Prosjektplan, Saksutskrift Ås kontrollutvalg 23.01.2018 
Prosjektplan -  Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget i Frogn takket ja til invitasjonen fra Ås kontrollutvalg om å delta i 
prosjektet Forvaltningsrevisjonen av Follo landbrukskontor den 9.10.2017 jf. sak 
27/17. Utvalget sluttet seg samtidig til mål og problemstillinger for prosjektet, og ba 
om at endelig godkjenning av kostnadene legges fram for utvalget. I møte den 
22.1.2018 jf. sak 4/18 ble saken om finansiering lagt fram, og kontrollutvalget i Frogn 
vedtok å be kommunestyret om å øke budsjettet til kontrollutvalget med kr. 40 000 for 
betaling av andel i prosjektet. Kommunestyret i Frogn vil etter planen behandle saken 
på sitt møte den 12. mars 2018. 

Kontrollutvalget i Ås har det formelle kontrollansvaret for Follo landbrukskontor, og ba 
Follo distriktsrevisjon legge fram en prosjektplan da det var klart at kontrollutvalgene i 
Vestby, Ski, Nesodden og Frogn hadde sluttet seg til forslag om mål og 
problemstillinger. Planen ble behandlet og godkjent av Ås kontrollutvalg i møte den 
23.1.2018 jf. sak 2/18.  

Prosjektplanen legges fram for de øvrige deltakerne i prosjektet som en orientering 
om status og mulighet til å komme med eventuelle innspill.  
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I følge prosjektplanen skal prosjektet starte i juni 2018 og ferdigstilles innen oktober 
2018. 
 
Sekretariatets vurdering av prosjektplanen: 
Revisjonen gir i vedlagte plan en god oversikt over prosjektets underspørsmål, 
metode og gjennomføring som følger opp kontrollutvalgets bestilling.  
 
 
 
 
 
Ås, 26. mars 2018 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
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Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA   
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

Kontrollutvalgene i Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner 
v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Postboks 195, 1431 Ås 
Lene.Lilleheier@as.kommune.no 

Didrik.hjort@follodr.no, tlf. 6487 8772 J.nr. 4/2018 Ski, 11.1.2018 

FORVALTNINGSREVISJON AV FOLLO LANDBRUKSKONTOR – 
PROSJEKTPLAN  

Felles landbrukskontor har eksistert siden 1993 for dagens seks kommuner. Kontoret het 
Landbrukskontoret i Follo til 2014, da navnet ble Follo landbrukskontor. Kommunene 
Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård inngikk i 2014 ny avtale om felles landbruks-
kontor. Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommune-
loven med Ås som vertskommune. Landbrukskontoret ledes av landbrukssjefen, som har 
delegert myndighet fra rådmannen i Ås og rapporterer til denne. Kontoret er å betrakte som en 
del av samarbeidskommunenes faglige administrasjon. Follo landbrukskontor har seks 
årsverk, opplyser landbrukskontorets nettsider (follolandbruk.no).  

1 Bestilling – formål og problemstillinger 
Fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – har gått sammen om å bestille 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Follo landbrukskontor. (Oppegård kommune avsto fra å 
delta.) Ås kontrollutvalg vedtok i sak 29/17 (12.12.2017) å be Follo distriktsrevisjon IKS 
fremlegge prosjektplan. Saksfremlegget opplyser:  

"De deltakende kontrollutvalgene har alle sluttet seg til Ås kontrollutvalg sitt forslag om 
følgende mål og problemstillinger:  

Formål 
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om 
høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.  

Problemstillinger 
1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og

likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte

kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett
regelverk?

2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen

og driften ivaretatt?
3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbruks-
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kontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administra-
sjon?" 

 
2 Presisering og avgrensning  
Revisor tar sikte på å besvare de tre problemstillingene med bl.a. følgende momenter: 
 

1. Rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen: 
Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og Utvikling gir en oppdatert oversikt 
over mål og regelverk for landbrukssektoren. Sektoren er i stor grad regelstyrt og med 
begrenset lokalt handlingsrom. Follo landbrukskontors nettsider opplyser at "Land-
brukskontoret forvalter lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som 
gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene". Løser landbrukskontoret sine oppgaver 
på en god måte? Sikrer samarbeidet mellom landbrukskontoret og kommuneadministra-
sjonene at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk? Når skjønn utøves i saksbe-
handlingen, i hvilken retning går det? Holdes saksbehandlingsfrister? Praktiseres like-
behandling i konsesjonssaker? Hvordan praktiseres jordvern og klimatiltak? Informerer 
landbrukskontoret godt om sitt arbeid? Foreligger det tilsynsrapporter om landbruks-
kontorets drift? Hva synes brukere; hva viser klagesaker?  
 

2. Ivaretakelse av interessene til deltakerkommunene: "Kontoret deltar med faglige 
innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner m.m. […] 
Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i samarbeidskommu-
nene", ifølge nettsidene. Opplever kommuneadministrasjonene at de får gode innspill og 
veiledning fra landbrukskontoret? Har folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehand-
ling og drift? 
 

3. Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor: "Målet for kontoret er å være et 
effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne", ifølge nettsidene. 
Eksisterer det en stordriftsfordel ved at seks kommuner med til sammen 128 774 
innbyggere (1.1.2017) går sammen om et landbrukskontor? Er gevinsten realisert 
gjennom effektiv drift av Follo landbrukskontor?  

 
Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2014–2017.   
 
3 Metode og gjennomføring 
Kilder til revisjonskriterier er Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. (konsesjons-
loven, ikrafttredelse 2004), Lov om jord (jordloven, 1995), Lov om odelsretten og åsetesretten 
(odelsloven, 1975), Forskrift om produksjonstilsudd og avløsertilskudd i jordbruket (2015), 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 1993) og Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven, 1970).  
 
Datakilder vil være intervju (i møte og telefonisk), dokumenter/nettsider (statlige og 
kommunale) og statistikk (Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk m.m.). 
 
Revisor tar sikte på følgende fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet: 



10/18 Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor - status og prosjektplan  - 17/00261-8 Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor - prosjektplan  : Follo Landbrukskontor Prosjektplan

 
3 

 
Dato:  Aktivitet:  
12.9.2017: Ås kommunes kontrollutvalg vedtok mål og problemstillinger for forvaltnings-

revisjon av Follo landbrukskontor og inviterte de andre kommunene til å delta.   
12.12.2017: Ås kontrollutvalg ba Follo distriktsrevisjon legge frem prosjektplan.  
23.1.2018: Ås kontrollutvalg vedtar prosjektplan. 
Ca.1.6.2018: Oppstartsmøte med rådmann Trine Christensen, rådmannens kontaktperson og 

landbrukssjef Lars Martin Julseth.  
Ca. 10.6.2018: Intervju med landbrukssjefen, skogbrukssjef Morten Lysø, rådgiver Stein 

Sæther og landbruksveileder Lene Thomas.   
Ca. 15.6.2018: Intervju med kontaktpersoner for landbruk i kommuneadministrasjon i Vestby, 

Ski, Ås, Frogn og Nesodden kommuner.  
Ca.20.6.2018: Intervju med Follo-ansvarlig ved Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 
Ca.25.6.2018: Intervju med fem kommunestyrerepresentanter (én i hver deltakerkommune).  
Ca. 1.8.2018: Intervju med ti bønder (to i hver kommune). 
Ca. 5.8.2018: Kvalitetssikring av revisjonsrapport med lansbrukssjefen. 
Ca.15.8.2018: Verifisering av revisjonsrapport med rådmannens kontaktperson.  
Ca.20.8.2018: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  
Ca.1.9.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til FIKS.  
25.9.2018: Ås kontrollutvalg – presentasjon og behandling.  
Oktober 2018: Ski, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner – presentasjon og behandling.  
 
 
/s/ 
Didrik Hjort        
avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Saksutskrift 

Prosjektplan -  Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 

Arkivsak-dok. 17/00148-15 
Saksbehandler Lene H. Lilleheier 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Ås kontrollutvalg 23.01.2018 2/18 

Ås kontrollutvalgs behandling 23.01.2018: 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Ås kontrollutvalgs vedtak 23.01.2018: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Follo landbrukskontor» 

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 29.januar 2018 

Lene H. Lilleheier 
Rådgiver  

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Follo landbrukskontor» 
 
Vedlegg: 
Follo Landbrukskontor Prosjektplan 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok den 12.desember 2017 jf. sak 29/17 å be revisjonen legge fram 
en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i tråd med følgende 
mål og problemstillinger vedtatt i KU-sak 18/17: 
 
 
Formål 
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med 
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.  
 
Problemstillinger  

1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet 
og likebehandling i saksbehandlingen?  

 
a) Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den 

enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold 
til rett regelverk?  

 
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?  
 

a) I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med 
saksbehandlingen og driften ivaretatt? 

  
3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo 
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen 
administrasjon?  
 
Sekretariatets vurdering av prosjektplanen: 
Revisjonen gir i vedlagte plan en god oversikt over prosjektets underspørsmål, metode 
og gjennomføring som følger opp kontrollutvalgets bestilling. 
 
 
Videre gjennomføring av prosjektet 
Saksutskrift av kontrollutvalgets vedtak i denne saken oversendes kontrollutvalgene i 
Ski, Frogn, Vestby og Nesodden til orientering.  
 
Sekretariatet følger opp saken om finansiering i Vestby og Frogn i henhold til vedtak i 
KU-sak 29/17.  
 
Ås, 16. januar 2018 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59(m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 11/18 Kurs og opplæring fra revisor 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 18/00060-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling fra sekretariatet. 

Vedlegg: 
Mulige kurs for KU og adm i Frogn kommune 

SAKSUTREDNING: 

I følge avtalen med KPMG nærmere bestemt kravspesifikasjonen punkt 3.0 om 
opplæring står det følgende: 

«Revisor skal for hver av de to kommunene (Vestby og Frogn) legge fram forslag 
om, og holde kurs for kontrollutvalgets medlemmer og/eller for medarbeidere i 
kommuneadministrasjonen. Temaer skal avtales for hver gang. Omfanget skal 
regnes til to kursdager pr. regnskapsår.  

Prisen for dette skal bakes inn i fastprisen for regnskapsrevisjon.» 

Vedlagt følger et forslag fra KPMG til kontrollutvalget og administrasjonen i Frogn 
kommune om mulige temaer for kurs og opplæring. 

Sekretariatets vurdering: 
Vi minner om at KPMG er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og ikke har ansvaret 
for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet finner det derfor naturlig at kurs og opplæring 
fra KPMG omhandler regnskapsområdet. Forvaltningsrevisjon settes årlig ut på 
anbud etter at kontrollutvalget har vedtatt aktuelle tema i tråd med vedtatt 
handlingsplan for forvaltningsrevisjon. Selskapskontrollen utføres av FIKS.  

Ås, 26.2.2018 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

 SAK 12/18 Orienteringssaker 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 18/00051-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 5.3.2018 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Frogn KU 220118, Felles repskapsmøter IKSene - Møteoversikt april 2018, 
Skattekontorets kontrollrapport Frogn 2017, Frogn Aktivitetsplan 2018 februar 

Muntlige orienteringer: 

 Rapport fra deltakerne på NKRFs kontrollutvalgskonferanse.

VEDLEGG: 

1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. januar 2018.
2) Møteoversikt - representantskapsmøter i de interkommunale selskapene.
3) Kopi av Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Frogn

kommune.
4) Aktivitetsplanen.

Ås, 26. februar 2018 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 59(m): 920 16 409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse: Rådhusplassen 29 
64 96 20 59 (m): 92016409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no  

MØTEPROTOKOLL 

Frogn kontrollutvalg 

Møtetid: 22.01.2018 kl. 14:00 
Sted: Frogn rådhus - møterom Oscarsborg 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (Ap), Øyvind Solli (H), Eva Jorun Bækken Haugen (H), Tom 
Lennart Pedersen (P), Helge G. Simonsen (V) 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Harald K. Hermansen (1/18,2/18, eventuelt) 
Enhetsleder Jo-Ragnar Finserås,  (1/18, 2/18, eventuelt) 
Enhetsleder Wenche Korpberget  (1/18 og 2/18) 
Rådgiver Rolf Moe  (sak 1/18) 

Fra KPMG (regnskapsrevisor) møtte: 
Senior Manager, Rune Johansen 

Fra Deloitte (forvaltningsrevisor) møtte: 
Senior Consultant, Iver Fiksdal  

Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier, (FIKS) 

Diverse merknader: 
Tom L. Pedersen meldte inn en sak til eventuelt. 
Rådmannen ba om få redegjøre om en sak til eventuelt. 

Møteprotokoll godkjent 24.01.2018 

Knut Erik Robertsen/s./ 
leder 

Øyvind Solli/s./ 
nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

1/18 17/00189-12 Forvaltningsrevisjon 2017 - IKT sikkerhet og drift 3 

2/18 17/00192-9 Forvaltningsrevisjonsrapport - Etikk og habilitet 5 

3/18 18/00018-1 Tema forvaltningsrevisjon 2018 7 

4/18 17/00261-4 Forvaltningsrevisjon - Follo landbrukskontor 
samarbeidsprosjekt 

8 

5/18 18/00011-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 9 

6/18 18/00019-1 Orienteringssaker 10 

Eventuelt 
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Frogn KU-1/18 
Forvaltningsrevisjon 2017 - IKT sikkerhet og drift 
 
Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT sikkerhet og drift oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling:  
 
I  Kommunestyret merker seg at revisjonen anbefaler at Frogn kommune setter i 

verk følgende tiltak: 
 

1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale arbeidsprosesser for 
styring av IKT-funksjonen. 
 

2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i 
kommunens IKT-systemer og -løsninger det foreligger risiko for feil, 
mangler eller svikt, herunder driftsstans, nedetid mv., samt når dette kan 
inntreffe. 

 
3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer at det 

oppfyller gjeldende krav i regelverket til behandling av personopplysninger, 
herunder; 
 

a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over 
personalopplysninger som behandles er oppdatert og fullstendig, og 
at all relevant informasjon om personopplysninger som behandles 
blir registrert.  

b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser opp mot 
fastsatte akseptkriterier, knyttet til hvor og når det kan forekomme 
feil og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet og behandling 
av personopplysninger. 

c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull 
behandling av personopplysninger, og at meldte avvik følges opp og 
lukkes. 

d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og kontroll av 
ansattes til personopplysninger som blir behandlet i fag- og 
fellessystemer. 

 
 
II  Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen tolv måneder. 
 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Iver Fiksdal fra Deloitte presenterte hovedpunktene fra rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalget. Rådmannen og hans stab besvarte ytterligere spørsmål fra 
utvalget.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT sikkerhet og drift oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling:  
 
I  Kommunestyret merker seg at revisjonen anbefaler at Frogn kommune setter i 

verk følgende tiltak: 
 

1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale arbeidsprosesser for 
styring av IKT-funksjonen. 

 
2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i kommunens 

IKT-systemer og -løsninger det foreligger risiko for feil, mangler eller svikt, 
herunder driftsstans, nedetid mv., samt når dette kan inntreffe. 

 
3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer at det 

oppfyller gjeldende krav i regelverket til behandling av personopplysninger, 
herunder; 

 
a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over 

personalopplysninger som behandles er oppdatert og fullstendig, og at 
all relevant informasjon om personopplysninger som behandles blir 
registrert.  

b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser opp mot 
fastsatte akseptkriterier, knyttet til hvor og når det kan forekomme feil 
og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet og behandling av 
personopplysninger. 

c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull behandling 
av personopplysninger, og at meldte avvik følges opp og lukkes. 

d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og kontroll av 
ansattes til personopplysninger som blir behandlet i fag- og 
fellessystemer. 

 
 
II  Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen tolv måneder. 
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Frogn KU-2/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Etikk og habilitet 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om etikk og habilitet oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling:  
 
I  Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Frogn kommune følgende 

anbefalinger:  
  

1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens etiske 
retningslinjer, og sikrer at alle ansatte er kjent med innholdet i disse og 
hvordan de skal benyttes. 

2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent med bestemmelser knyttet til 
habilitet, og sikrer tilstrekkelig kunnskap om når habilitetsregelverk kommer til 
anvendelse. 

3. Vurdere behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak overfor de 
folkevalgte, for å sikre at alle folkevalgte er tilstrekkelig kjent med: 

a. Relevante bestemmelser i etiske retningslinjer 
b. Gjeldende habilitetsregler, og 
c. De folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske retningslinjer og 

habilitetsbestemmelser i lovverket. 
4. Identifisere behov (basert på risikovurdering) for å utarbeide rutiner som kan 

sikre etterleving av Frogn kommunes etiske retningslinjer. 
5. Styrke kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides med 

etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel mer spesifisert 
rapportering. 

6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til manglende 
etterleving av etiske retningslinjer, og tydeliggjør overfor ansatte at avvik 
knyttet til eventuelle brudd på etiske retningslinjer skal meldes. 

7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten 
det foreligger risiko for at etiske retningslinjer ikke etterleves. 

8. Vurdere å utarbeide skriftlige rutiner: 
a. Til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av 

habilitetsvurderinger. 
b. For å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte 

habilitetsvurderinger.  
 
II  Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Iver Fiksdal fra Deloitte presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Rådmannen og hans stab svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
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Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om etikk og habilitet oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling:  
 
I  Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Frogn kommune følgende 

anbefalinger:  
  

1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens etiske 
retningslinjer, og sikrer at alle ansatte er kjent med innholdet i disse og 
hvordan de skal benyttes. 

2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent med bestemmelser knyttet til 
habilitet, og sikrer tilstrekkelig kunnskap om når habilitetsregelverk kommer til 
anvendelse. 

3. Vurdere behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak overfor de 
folkevalgte, for å sikre at alle folkevalgte er tilstrekkelig kjent med: 

a. Relevante bestemmelser i etiske retningslinjer 
b. Gjeldende habilitetsregler, og 
c. De folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske retningslinjer og 

habilitetsbestemmelser i lovverket. 
4. Identifisere behov (basert på risikovurdering) for å utarbeide rutiner som kan 

sikre etterleving av Frogn kommunes etiske retningslinjer. 
5. Styrke kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides med 

etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel mer spesifisert 
rapportering. 

6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til manglende 
etterleving av etiske retningslinjer, og tydeliggjør overfor ansatte at avvik 
knyttet til eventuelle brudd på etiske retningslinjer skal meldes. 

7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten 
det foreligger risiko for at etiske retningslinjer ikke etterleves. 

8. Vurdere å utarbeide skriftlige rutiner: 
a. Til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av 

habilitetsvurderinger. 
b. For å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte 

habilitetsvurderinger.  
 
II  Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 
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Frogn KU-3/18 
Tema forvaltningsrevisjon 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken ble lagt fram uten innstilling. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Utvalget samlet seg om følgende to tema for forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg 
og Investeringsbeslutning / prosjektstyring. 
 
Votering: De framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjoner innen følgende områder i 
2018:  
 
1. Helse og omsorg 
2. Investeringsbeslutninger/prosjektstyring 
 
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
prosjektene. 
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Frogn KU-4/18 
Forvaltningsrevisjon - Follo landbrukskontor samarbeidsprosjekt 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret øker budsjettet til kontrollutvalget med kr. 40 000 for betaling av 
andel på forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor.  
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret øker budsjettet til kontrollutvalget med kr. 40 000 for betaling av 
andel på forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor.  
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Frogn KU-5/18 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas. 
 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Forslag fra Eva Jorun B. Haugen: 
Teksten under avsnitt 3.3 om deltakelse på Faglig Forum endres fra «godt 
representert til representert.  
 
 
Votering: Innstillingen med innkommet endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas med endring framkommet i møtet. 
 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
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Frogn KU-6/18 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
Skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam 
Tom L. Pedersen orienterte om en henvendelse mottatt angående Skjøtsel av 
friområdet ved Rånås dam.  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse om kommunens rolle ved 
skjøtselsplaner, samt kommunens rolle i den konkrete saken om skjøtsel av 
friområdet ved Rånås dam. 
 
 
Muntlig redegjørelse fra rådmannen om Bølgen 
 
Lukking av møtet: 
 
Møtet ble lukket i medhold av Kommuneloven § 31.2, jf. forvaltningsloven § 13. første 
ledd nr. 2  
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Møteoversikt  2018 – representantskapsmøter  
 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 
Torsdag 19. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 0910 - 1010 Kemneren i Follo 
 1010 - 1110 Follo Brannvesen IKS 
 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  
 1350 – 1450 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
 1500 - 1550 Follo Ren IKS  
   
   
Fredag 20. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 
 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
 1200 Lunsj 

 
 
 
 
 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 
Onsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 0910 – 1100 Follo Ren IKS 
   
 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  
 1350 – 1450 Kemneren i Follo 
 1450 - 1550 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
   
   
   
   
Torsdag 11. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0800 – 0850 Follo Brannvesen IKS 
 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 
 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
 1200 Lunsj 



12/18 Orienteringssaker - 18/00051-1 Orienteringssaker : Felles repskapsmøter IKSene - Møteoversikt april 2018

 
 
 
 
 
 
 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 
Tirsdag 18. desemb Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 0910 - 1010 Follo Ren IKS 
 1010 - 1110 Follo Brannvesen IKS 
 1115 – 1145 Lunsj 

 1145 – 1240 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 1250 – 1350 Follo Barnevernvakt  
 1350 – 1450 Kemneren i Follo 
 1450 - 1550 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
   
   
   
   
Onsdag 19. desemb Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0900 - 1000 Follo distriktsrevisjon IKS 
 1010 - 1110 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 1110 - 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
 1200 Lunsj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppdatert 31.01.2018 
KMSW 
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Postadresse Besøksadresse Sentralbord 

Postboks 9200 Grønland 

0134 Oslo 

Se www.skatteetaten.no eller 
ring gratis 800 80 000 

800 80 000 

 Org. nr: 991733043 Telefaks 

skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21 

   

   

   

  

 

  Vår dato Din dato Saksbehandler 
15. februar 2018  Rune Berge 

     May Elisabeth Gjelstad 
   800 80 000 Din referanse Telefon 

  skattost@skattetetaten.no
en.no 

 99 22 56 82 

   945 30 706 

  Org. nr: Vår referanse Postadresse 
991733043 2018/68392 Postboks 9200, Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Frogn kommune 

 

postmottak@frogn.kommune.no  

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Frogn kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Enebakk. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
22,0 22,9 22,0 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Frogn kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling mellom 
skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 2 100 822 435 og utestående restanser2 på 
kr 97 495 660, herav berostilte krav på kr 17 245 040.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Frogn kommune:  

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 95,00 96,92 95,49 95,48 

Forskuddstrekk 2016  100,00 99,90 99,95 99,97 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,70 99,01 98,83 99,25 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,90 99,89 99,90 99,97 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,00 99,06 95,59 98,37 

Arbeidsgiveravgift 2016 100,00 99,92 99,86 99,87 
 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

4 548 228 259 5,7 5,0 4,6 

 
Skatteoppkreverkontoret har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med andre etater, blant 
annet mot arbeidslivskriminalitet. 
 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap.  
 

                                                      
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har for 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området innkreving 
avholdt 25. oktober 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 8. desember 2017. Skatteoppkrever har gitt 
tilbakemelding på rapporten 10. januar 2018.  
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
På grunnlag av kontroller som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 
Manuelt endrede bankkonti. Manglende dokumentasjon i henhold til gjeldene retningslinjer for endring av 
bankkonto. Forholdet er tidligere gitt som anbefaling. Kemneren i Follo har gitt skriftlig tilbakemelding om at 
rutinen er oppdatert på området. Det ble også under kontrollen avklart at kontoret nå ville bli konsekvente med å 
få innhentet nødvendige signerte fullmakter mv.  
 
Ut over gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det 
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.  
 

Skatte- og avgiftsinnkreving  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og 
oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Sjong Bakken        Bente Midthjell 
avdelingsdirektør                                                                                                    underdirektør 
Skatt øst 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Frogn kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Frogn kommune 
 Skatteoppkreveren for Frogn kommune 
 Riksrevisjonen 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE 

 AKTIVITETSPLAN per februar 2018   
 
 
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 
fortløpende.  KPMG står for regnskapsrevisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. 
Dokumentfristen til FIKS er 14 dager før møtet.  
 
Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 
 

januar FIKS KU 5/18  

2 
 

3 

Aktivitetsplan  
 
Utvalgets strateginotat  

januar 
 
Fornyes årlig 

FIKS 
 
FIKS 

 
 
 

Rullerende 
 
 

 
4 
 

 
Møteplan 

  
FIKS 

 
1. halvår: 22. januar, 5. mars, 14. mai, 18. juni              
2. halvår: 27. august, 29. oktober, 10.desember 
Faglig forum: 25. oktober 

 

5 Uttalelse om kommunens årsregnskap 2016  15. april  FIKS   

6 Tertialrapporter:     
 1.Tertialrapport jan-april 2018 - orienteringssak Mai  Kommunen   
 2. Tertialrapport mai-aug. 2018 orienteringssak Okt.  Kommunen   

7 Rapporter fra revisjonen:     
 30.04.17 (perioden  01.05.17 – 30.04.18) Mai  KPMG   

  31.10.17 (perioden  01.05.18 – 31.10.18) Nov  KPMG   
 Revisjonsplan 2018 August  KPMG   

 Kurs og opplæring fra revisor mars KPMG  KU 5.3.2018  
8.  Plan forvaltningsrevisjon  2017 - 2020 2016 FIKS   KU 27/16, KS 151/16 
9. Forvaltningsrevisjon 2017:  FIKS   
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Etikk og habilitet   KU 2/18  
 IKT – Sikkerhet og drift   KU 1/18  

10. Forvaltningsrevisjon 2018: Des. 2018 FIKS   
 Vedta mål og problemstillinger Mars 2018 FIKS KU 5.3.2018  

11. Oppfølging av tidligere prosjekter: Rådm.  
Svarfrist: 

FIKS   

 Rapporter 
 
PPT 
 
 
«Saksbehandlersaken» 

 
 
3.10.2017 og 
3.4.2018 
 
19.6.2018 

 
 
FIKS 
 
 
FIKS 

 
 
KU 25/17 

 
 
 
 
 
 
 

12.  Overordnet analyse og plan selskapskontroll 
2017-2020 

2016 FIKS   KU 26/16 
KS 136/16 

13. Andre kontrolloppgaver     
 Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene Mai/juni FIKS KU 18/17, KU 26/17 – juni 2018  
 Byggesaksbehandlingen i kommunen Mai Rådmann KU 31/17 – Følges opp mai 2018  
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