
Skjema for innspill  
- til tiltaksplaner som vedtas som del av HP 2022-2025 
 

 

Tiltak er aktuelt for tiltaksplan for … … klima og 
energi 

… trafikk-
sikkerhet 

… idrett 
friluftsliv og 
nærmiljø 

… næring 

Sett kryss (er du usikker, ta kontakt) 
 

  X  

Navn på tiltak  Rydding, merking og skilting av kultursti over friluftsområdet Husvik og 
Kopås. 

Er tiltaket nytt eller står det i vedtatt 
tiltaksplan for 2021? 

Det står i tiltaksplanen for Idrett, friluftsliv og nærmiljø, på prioritert 
plass. 

Dersom tiltaket var prioritert i 2021, 
si noe om status og plan for 
fremdrift.  

Nordstranda og Husvik vel har med sin stigruppe skiltet, merket og 
ryddet alle stier på områdets kommunale grunn. Vi har fjernet råtne og 
overhengende grener, og lagt ned fire farlige vindfall, og vi har ryddet 
søppel. Vi har sammen med kommunen sikret en kulvert.  
 
For å gjennomføre tiltakene har vi benyttet egne midler samt 30.000 kr 
i tiltaksmidler fra Viken fylkeskommune. Vi har satt opp tre skiltstolper 
med totalt ni skilt med stedsnavn og avstand, alt etter den nasjonale 
standarden. Våre tolv historiske skilt er også satt opp i, eller i 
tilknytning til, dette turområde.  
 
Vi jobber nå for å få sikret farlige objekter, ryddet stier, fjernet 
overheng, råtne grener og søppel, samt skiltet på forsvarets grunn.     
Vi har dessverre ikke klart å få på plass en stiryddeavtale med 
Forsvarsbygg ennå. Dette forårsaker at forsvarets del av området sliter 
med noen usikrede farlige objekter og forsøpling. Forsøpling består av 
båtvrak og enkelte transportdeler, pluss forsøpling fra den daglige 
bruken av området, slik som plastikkposer, knuste flasker, 
engangsgriller med mer.  *Se vedlegg. 
 
Vi har også sendt innspill til utbedring av stien, slik at rullestolbrukere 
kan komme ut til to utsiktspunkt. Dette innspillet ligger nå hos 
Forsvarsbygg sine arealplanleggere. Se vedlegg. 

Kort beskrivelse av tiltaket 1. Sikring av farlige objekter, rydding av søppel, fjerning av et par 
råtne og farlige trær, skilting og merking av allerede etablert 
vei og sti. Behov for to skiltstolper og seks skilt med avstand og 
stedsnavn.  

2. Forsterke sti ut til to utsiktpunkt på forsvarets grunn. Deler av 
stien går på kommunal grunn og er klarert med Frogn 
kommune for tiltaket. Tiltakets beskrivelse finnes på 
https://www.nordstranda.no/dugnad/  Se ellers 
styringssystemet, under vedlegg, for hele tiltaket.  

 Ja Nei Evt. kommentar: 

a) Ønsker du å søke 
investeringsmidler avsatt den 
aktuelle tiltaksplanen? Se 
kriterier i brevet. 

 x Vi vil søke midler fra stiftelser, Viken fylkeskommune med 
flere så snart Forsvarsbygg har konkludert og inngått en 
avtale med vellet. 

1. På stirydding og skilting 
2. Etablere forsterket sti til to utsiktspunkt for 

rullestolbrukere. 

Skal tiltaket gjennomføres på 
kommunal grunn? Evt. hvem er 
grunneier?  

 x Tiltaket er allerede gjennomført på kommunal grunn i 
henhold til avtale. Forsvarsbygg er grunneier på den 
resterende delen av området. 

https://www.nordstranda.no/dugnad/


Skal du søke spillemidler og har 
behov for kommunal veiledning for 
prosess?  

 x  

b) Har du behov for 
planavklaringer e.l. for å 
kunne gjennomføre tiltaket? 

 x  

c) Er tiltaket noe du ønsker 
kommunen skal etablere 
og/eller drifte og 
vedlikeholde?  

 x  

Annet kommunalt bidrag?  
 

x  Utplassering og drift av en mindre, brannsikker 
søppelcontainer på området, da området stadig forsøples 
med etterlatte engangsgriller, flasker, matrester og annen 
søppel. 

Begrunnelse for hvorfor tiltaket bør 
gjennomføres – se tildelingskriterier 
i brevet. 

Det fredede kultur- og friluftsområdet er, etter Seierstenmarka og 
Badeparken, Frogns mest brukte turområde. Vi har hatt utplassert syv 
lasertellere fra 16.4-23.4.2021. Tellingene viser at i helgen går 175 
personer tur her per dag. Gjennom de fem ukedagene går 120 
personer tur her i gjennomsnitt per dag. Totalt på en uke rett i 
underkant av 1.000 mennesker. Skogsturen her er et lavterskeltilbud 
og et fint bidrag sett i et folkehelseperspektiv, og den passer for alle 
aldersgrupper. NHV har allerede en stiryddeavtale med Frogn 
kommune for den kommunale delen av Husvik Kopås. Denne delen er 
skiltet, merket og ryddet. Vi mangler imidlertid en avtale med 
Forsvarsbygg for deres del av området. Denne delen har flere usikrede 
og farlige objekter, det er ikke utført skjøtsel av stier, og det er farlige 
og råtne trær i tilknytning til stiene. I tillegg er området preget av 
forsøpling og uønsket aktivitet på kveld – og nattestid. På grunn av 
utstrakt bruk av engangsgriller, ber vi om at det blir satt opp en 
mindre, brannsikker søppelkontainer, enten på kommunal grunn eller 
på forsvarets grunn, etter avtale mellom kommunen og Forsvarsbygg.  
 
Vi mener at tiltaket er godt i overenstemmelse med intensjonen i 
tildelingskriteriene for rulleringen av tiltaksplanen.  
Tiltaket overensstemmer i tillegg med intensjonen i kommuneplanens 
samfunnsdel gjeldende:  

• Livskvalitet og folkehelse 

• Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo og nærmiljøer 

• Deltakelse, medvirkning og frivillighet 
 
I den forbindelse nevner vi at vellet har vervet personel fra mottaket 
for mindreårige flyktninger på Kopås til vår stiryddegruppe. En fin og 
enkel vei for integrering. 

Forslagsstiller (lag, forening, vel etc.) Nordstranda og Husvik vel med støtte fra Frogn Friluftsforum. 

Kontaktperson Trygve Gulliksen 

E-post post@nordstranda.no   

Telefonnummer 41541779 

  

Vedlegg Vedlagt https://www.nordstranda.no/dugnad/ : 
 
Styringssystem: Prosjekt Kultursti Husvik og Kopås 2020-2021Prosjekt 
Husvik og Kopås 
 
Innhold 

1. Dugnadsberegning + annet arbeid 

mailto:post@nordstranda.no
https://www.nordstranda.no/dugnad/


2. Søknad kultursti på Husvik og Kopås inn i Frogn kommunes 
tiltaksplan 2020 med vedlegg 

3. Prosjektvideo med animasjon av stien 
4. Avtale om rydding og vedlikehold av sti over Husvik og Kopås 
5. Farlige objekter, søppel og trær på forsvarets del* 

 
Prosjekt: Tolv historiske skilt i velområdet 2020. 

1. Tildelt penger for tolv historiske skilt  
2. Skiltene er på plass 
3. Historisk håndbok for velområdet 

    

     Kroner Dugnadsinnsats SUM 

Anslått total kostnad for 
gjennomføring av tiltaket 

200 000 kr 200 timer  
a 300 kr 

260 000 kr 

Andre tilskuddsmidler  
 

   

Privat bidrag – kontantbidrag, gave, 
dugnadsinnsats 

200 000 kr 200 timer  
a 300 kr 

260 000 kr 

Ønsket kommunalt bidrag  ? Brannsikker 
søppelcontainer 
eller drift av 
sådan 

 

Tilskudd Vi avventer avtale med Forsvarsbygg, nå på andre året, men vi håper 
fortsatt å komme i mål med en stiryddeavtale, samt en avtale for 
tiltaket med forsterket sti tilrettelagt for rullestolbrukere, gjerne med 
kommunal og/eller politisk drahjelp. Frem til slik avtale er på plass, vil 
vi ikke kunne søke tiltaksmidler eller andre midler. Når vi har en avtale 
med Forsvarsbygg vil vi gjennomføre tiltaket med dugnadsmidler og 
tiltaksmidler fra Viken fylkeskommune og/eller private stiftelser. Det vil 
si uten bruk av kommunale midler.  

Vedlegg Tilbud vedlagt fra 2020, https://www.nordstranda.no/dugnad/ se 
fjorårets søknad til tiltaksplanen. 

 

Ønsket/ planlagt tidspunkt for 
gjennomføring (planlegging, 
byggestart) 
Angi også ev. nødvendig forarbeid før 
tiltaket kan gjennomføres (avtale med 
grunneier, byggesøknad el) 

Så snart en avtale er på plass med Forsvarsbygg, vil NHV sette i gang 
en søknadsprosess for finansiering av tiltakene. Forsterkning av disse 
to stiene har vi innhentet tilbud på, og de finansieres uten bruk av 
kommunale midler.  
*Vi kan også søke om midler til en brannsikker søppelcontainer, om 
kommunen vil drifte denne. 

• Tiltaksmidler fra Viken fylkeskommune 

• Tilskudd fra diverse stiftelser 

Ev. annen relevant informasjon om 
tiltaket 

Ved spørsmål kontakt Nordstranda og Husvik vel org nr. 922 900 620  
Co. Bjørn Frantsen, Husvikveien 12, 1443 Drøbak 
 www.nordstranda.no e-post: post@nordstranda.no   
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