
1 
AREALINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
ERLEND WIIK / SKOG ARKITEKTER AS 

Hvitebjørn gård. 
Gården Hvitebjørn som ligger på Hvitebjørnsåsen, er en av middelaldergårdene i Nordre Follo 
kommune. Eiendommen med den kryssende kongeveien og de gamle gårdsbygningene er rik på 
kulturminner og historie. Flere turstier går gjennom området og gården ligger som en naturlig del av 
populære sykkel- og fotturer.  

Gårdens områder ligger som en del av et verdifullt kulturlandskap med viktig naturmangfold. På 
eiendommen finner vi arealer med matjord, skogsområder og beitemark.  

I dag driftes jordene med gress som gir dårlige avlinger og som gis bort til dyrefor. Det kreves store 
ressurser for å ta vare på bevaringsverdige bygninger, veifar samt å drive bærekraftig skjøtsel av 
skog, beitemark og dyrket mark som har gitt opphavet for mye av det verdifulle naturmangfoldet. Uten 
god skjøtsel og vedlikehold vil kulturlandskapet på sikt gro igjen og bygningene forfalle.  

Dagens eier har tenkt i nye baner for hvordan det kan skapes en bærekraftig løsning, både økonomisk 
og med hensyn på natur og klima, for bevaring av gården med dens kulturminner, jordressurser, 
naturmangfold samt frilufts- og kulturlandskapet som den er en del av.  

Prosjektbeskrivelse 

1. Ta vare på og tilbakeføre/forbedre dyrkbar jord/matjord med økologisk/regenerativt landbruk.
Gjennomført med jordbruksparseller/parsellhager og andelslandbruk.

På landsbasis er det i dag mellom 80-90 andelslandbruk og det øker stadig. Det er økende interesse i 
befolkningen for å ta del i produksjonene av egen «ren mat». Parsellene og andelslandbruket vil være 
basert på økologisk/regenerativt landbruk. Det vil si ingen bruk av kjemikalier og kunstgjødsel. 
Samtidig vil det tas i bruk lett og hensiktsmessig jordbearbeidingsutstyr. Kompostering er en naturlig 
del av det økologiske landbruket, og ikke minst av jordforbedring. Lokal kompostering vil sikre 
forbedring og opprettholdelse av det biologiske mangfoldet i jorda. 

2. Små, «off-grid»-hytter der brukerne av hyttene drifter jordbruksparsellene.

Ofte vil en liten hytte i tilknytning til parsellen gjøre den mer attraktiv for brukerne. De fleste 
parsellhager er i dag lokalisert i byer eller tettsteder, nært på der folk bor. Gården ligger sentralt og lett 
tilgjengelig, men ikke i direkte tilknytning til større boligområder. Små hytter i forbindelse med 
parsellene som muliggjør overnatting og lengre opphold vil derfor være viktig for prosjektet både med 
tanke på attraktivitet/brukbarhet og ikke minst økonomisk bærekraft. Leieinntekter vil kunne sørge for 
midler til å drifte og vedlikeholde Hvitebjørn Gård.  

Hyttene skal utformes og plasseres på en slik måte at de ikke påvirker naturmangfold, kulturminner, 
friluftslivsinteresser, matjordressurser eller kulturlandskapet negativt.  

Bygningene skal være miljø- og klimavennlige. En mulighet kan være gjenbruk av bygningsmaterialer 
eller bygningsdeler og fokus på gjenbrukbarhet. 

Valg av plassering blir viktig, og bygningene skal settes skånsomt i terrenget og påvirke den 
omliggende naturen i minst mulig grad. En måte å løse dette på kan for eksempel være gjennom 
stolpefundamentering og «off grid-løsninger» for VA og strøm. Det er viktig at bygningene plasseres 
visuelt skjermet fra kulturminner og ikke forringer opplevelsen av landskapet på noen måte.  
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Referanse: Juvet landskapshotell. 

Ingen sprengning, stolpefundamentering, bevaring av trær. Hyttene er skjermet og ligger skjult i 
landskapet mellom trærne. 

Juvet, Arkitekt Jensen og Skodvin.  

3. Fellesområde og rasteplass 

Låven kan åpnes opp mot nord og istandsettes. Det store og åpne låverommet kan fungere som en 
samlingsplass for lagene rundt andelslandbruket og jordbruksparsellene. Her kan det også være plass 
for sosiale og kunnskapsarrangement. Låvedørene slås opp og det danner en fin tilknytning til 
området utenfor. Utenfor kan det tilrettelegges med benker og bålplass. Denne plassen er i tillegg 
tenkt i sambruk med forbipasserende som rasteplass. Et sted for uformelle møter mellom de som 
driver med jordbruket og turgåere. Slik blir gården og driften mer åpen mot befolkningen og kanskje vil 
det resultere i interesse og kunnskapsformidling. 

Turgåere som raster ved en Knaus nær Hvitebjørn gård. Foto: Per Sørhaug 

 

Bakgrunn 

Dagens eier kjøpte gården av kommunen i 2016. Vedlikehold av gården, jordbruksarealene og  
Vedlikehold kostbart. Ønsker å sette i stand, vedlikeholde og drive gården bærekraftig. Et mål er også 
å oppnå økonomisk bærekraft i gårdsdriften. 



 

3 
AREALINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
ERLEND WIIK / SKOG ARKITEKTER AS 

Det er ingen god økonomi i gårdsdriften slik den er i dag. Gården har likevel store ressurser i vakker, 
sentral beliggenhet. Kulturminner og historiebærer. Matjorden er i dårlig forfatning og har potensiale til 
forbedring. 

Prosjektmål 

Skape en økonomisk bærekraftig drift på gården som tar vare på matjord, kulturlandskap, 
naturmangfold, friluftsinteresser og kulturminner. 

Ta vare på gårdens ressurser og verdier gjennom bruk, skånsomme inngrep, tilgjengeliggjøring og 
kunnskapsformidling.  

Gården driftes på en måte som tar vare på det verdifulle naturmangfoldet. Folk inviteres inn i driften 
gjennom andelslandbruk, jordbruksparsellene og besøksdager. Samtidig åpnes eiendommen mer opp 
med ny turstiforbindelse og opprettelse av rasteplass for forbipasserende. Målet er å formidle 
bærekraftig jordbruk som gir naturmangfold.  

Aktiviteter 

Dyrking av økologisk mat i jordbruksparseller og andelslandbruk. Økologisk og lokal kompostering. 
Birøkting. Kunnskap- og historieformidling. Turstier. Sosialt.  

Målgrupper 

Folk med interesse for dyrking og naturopplevelser fra nærliggende områder og tettsteder. Med 
økende fortetting rundt knutepunktene i kommunene vil behovet for grøntområder øke. En 
jordbruksparsell eller en del i et andelslandbruk vil kunne være interessant for folk som ønsker å dyrke 
jorda, selv om de ikke eier tomt med stor hage. 

Barnehager og skoleklasser kan inviteres inn på besøk for å lære om den økologiske driften og 
samspillet med naturen rundt. 

Turgåere inviteres inn via stiforbindelser gjennom området og uformell møteplass. 

Resultater 

Innsatsfaktorer: Gårdens ressurser og personer som vil ta del i bærekraftig landbruk.  

Aktiviteter: Dyrking, jordpleie, bærekraftig skjøting av skog og eng, sosiale sammenkomster, birøkting. 

Produkter/tjenester: Ren mat, naturbaserte opplevelser. 

Brukereffekter: Helse, trivsel og mestring. 

Samfunnseffekter: Bevaring/forbedring av matjord, hindre gjengroing av kulturlandskap og gjennom 
dette bevaring av naturmangfold, bevaring og tilgjengeliggjøring av kulturminner, økt tilgjengeliggjøring 
av områder av friluftsinteresse, kunnskapsformidling om jordvern og bevaring av naturmangfold.  

Nærferiemulighet som muligens kan erstatte noe av behovet for hytter med lang reisevei. Det vil også 
kunne være noen arbeidsplasser knyttet til driften av gården.  
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Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 
Område:  Hvitebjørn Gård 
Adresse:  Hvitebjørnveien 30, 1420 Svartskog 
Gnr/bnr 248/32 
Forslagsstiller: Erlend Wiik / Skog Arkitekter 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Det er lagt opp to forslag til 
arealinnspillet basert på to ulike 
muligheter for tilpasning til 
landskapet.  
 
Alternativ A  
Som legger opp til å spre bebyggelsen 
ut i et større område for å få 
bebyggelsen til å gli inn i omgivelsene  
Alternativ B:  
Bebyggelsen er konsentrert opp mot 
gårdstunet på Hvitebjørn Gård og 
andre tilgrensende bebygde områder 
langs Hvitebjørnveien slik at 
bebyggelsen blir tettere, men berører 
mindre areal. 
 
Andre alternativer er også mulig for å 
oppnå den beste tilpasningen til 
landskapet og kulturmiljøet . Dette 
bør skje i samråd mellom kommunen, 
andre aktuelle myndigheter og 
forslagsstiller etter befaring. 
 
Kart over områdene for de to 
alternativene finnes på de neste 
sidene. 
 
NB: se også separate vedlagte 
illustrasjoner og kart til planinnspillet 
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ALTERNATIV A    1:5000 (A4)  

  

30.10.2021Dato:

211030 Hvitebjørn Gård kommuneplan

1:2500Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N

© 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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ALTERNATIV B    1:5000 (A4)  

 

 

 

 

30.10.2021Dato:

211030 Hvitebjørn Gård kommuneplan

1:2500Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N

© 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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Områdets størrelse i m2  Alternativ A :  
Område LS1 : 7,6 daa. 
Område LS2:  8,4 daa. 
Område LS3:  3,1 daa. 
 
Alternativ B :  
Område BFT1: 7,6 daa. 
 

Beskrivelse/dagens bruk Skogsareal – skogdrift 
 

Formål i gjeldende kommuneplan LNRF- areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 
 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan  
 

Området ligger innenfor Hensynssone H570_3  «Kulturlandskap av nasjonal verdi» som 
omfatter en større del av Svartskog.  
 
Merknad: God drift av gården og omlegging til regenerativt/økologisk jordbruk uten bruk 
av kunstgjødsel vil være en stor fordel for kulturlandskapet da slik drift er betydelig bedre 
å øke biologisk artsmangfold og bidra til at landskapet kan levere økosystemtjenester.  
 
Det er også flere mindre hensynssoner på eiendommen til Hvitebjørn Gård knyttet til 
naturtype samt kulturlandskap rundt gårdstunet. Tiltaket er lagt utenfor og berører ikke 
disse sonene. Omlegging av driften vil også sikre disse hensynsonene på en bedre måte 
 
Foreslått arealformål  
Det er flere muligheter for hvordan arealet kan reguleres for å regulere bebyggelsen som 
foreslås. 
 
Alternativ 1: 
LNF-Spredt bebyggelse 
Underformål: Næring 
Med krav i kommuneplan om at omfang og plassering fastsettes i utarbeidelse av  
reguleringsplan. 
 
Ved dette alternativet viser man tydeligere at området er viktig LNF-område. 

Viser til veilederne fra KMDP  : «Garden som ressurs» (innledning + pkt. 2.1 side 1) og 
«Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-,frilufts- og 
reindriftsområde».  

Disse beskriver hvordan kan kommunene aktivt tilrettelegge i plan for tiltak som ikke er i 
tråd med LNFR-formålet. 
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Alternativ 2: 
Bebyggelse- og anlegg 
Underformål: fritids- og turistformål 
(krav om at omfang og plassering fastsettes i reguleringsplan) 
 
Dette kan være mer aktuelt ved en mer konsentrert bebyggelse som vist i kart for 
«Alternativ B» lenger oppe i dokumentet og i vedlagte illustrasjoner. 
 
Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

 
Usikkert, men antakelig ikke. 
 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  Ubebygd 
 

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Skogsdrift/friluftsliv 

  
Samfunnsforhold  
 

 

Overordnede føringer  
Er innspillet i tråd med kommunens 
arealstrategier gjengitt i planprogrammet?  

 
 

Dersom man ser enkelt på det kan innspillet sies å ikke være i tråd med pkt.8 i 
planprogrammet. Forslagstiller mener derimot at situasjonen rundt Hvitebjørn Gård er 
mer kompleks.  
 
Gården er liten og den dyrkbare jorden er i dårlig forfatning etter mange år med dårlig 
drift samtidig som det er store årlige kostnader knyttet til forbedring av dyrkbar mark, 
restaurering av driftsbygninger, kongeveien og turstier i området.  
 

Inntekter fra skogsdriften er også marginal. Dette gjør driften lite bærekraftig på sikt. Det 
er behov for midler inn som kan sørge for at gårdsdriften kan bli bærekraftig. Inntekter fra 
parsell- og andelsbruk vil ikke alene kunne sørge for nok inntekter til driften. Med 
inntekter fra utleie av små landskapstilpassede hytter knyttet til parseller og 
andelslandbruk vil gården kunne få nok inntekter til at den kan utvikles til en attraktivt 
fritidsområde som er mer tilgjengelig og mer brukt enn i dag.  
 
Omlegging til økologisk eller regenerativt landbruk vil føre til økt biologisk mangfold og 
dermed bidra til å bedre ivareta det viktige kulturmiljøet rundt gården samtidig som det er 
i tråd med FNs bærekraftsmål om å fremme bærekraftig landbruk. Driftsbygningen kan 
også settes i stand for å tilrettelegge som undervisningsarena for økologisk landbruk. 
 
Det er derfor forslagstillers vurdering at nærturområdet, de viktige naturverdiene og 
økologiske funksjonsområdene styrkes dersom man ser helhetlig på innspillet  
 
Merknad: Arealene som foreslås  berører ikke dyrkbar mark (pkt. 9) 
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Prioriterte utbyggingsområder  
Ligger området innenfor prioriterte 
utbyggingsområder i gjeldende arealdel Ski og 
Oppegård temakart 1?  

 
Nei 

Transportbehov, kollektivdekning,     
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon 
- Hvor ofte går det buss til Oslo 

sentrum/nærmeste jernbanestasjon? 
Oppgi avstand til nærmeste busstopp. 

Kollektivt:   
Fra Hvitebjørn gård,10 min gange til 
buss-stoppet Hvitebjørnveien . 10 min 
med buss fra Hvitebjørnveien til 
Kolbotn stasjon.  
Direkte tog til Ski S fra Kolbotn 11 
min. Direkte tog til Oslo S fra Kolbotn 
12 min.              
Sykkel:       
13 min fra Trollåsen 
20 min til Kolbotn Stasjon. 
50 min til jernbanetorget, Oslo langs 
sykkelvei. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og 

sykkelvei 

 
Adkomstløsningen vil være via 
Hvitebjørnveien. Prosjektet 
forutsetter at det legges opp til at 
biltrafikk ikke øker vesentlig  inn til 
området, men at det legges opp til 
bruk av kollektivtransport. 

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare og tjenester 
- Avstand til møteplasser 

(formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot? 
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 

lokalsamfunnet? 

 
Målgrupper: 
Brukere av parsell- og 
andelslandbruket på Hvitebjørn Gård, 
innbyggerne i kommunen. 
 
Utvikling av lokalsamfunnet: 
Hvitebjørn gård vil med prosjektet bli 
mer tilgjengelig for kommunens 
innbygger og flere kan delta i 
aktiviteter knyttet til jordbruket der. 

Barn og unges oppvekstsvilkår  
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet 

 
Vurdert som ikke relevant da det ikke 
dreier seg om boliger 

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, 

ledningsnett (fjernvarme, fiber) og 
renovasjon   

 
Vann og Avløp: 
Området er ikke tilknyttet kommunalt 
vann og avløp. Bebyggelse er tenkt 
som off-gridhytter med f.eks.  
forbrenningstoaletter og uten innlagt 
vann. 
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Fiber og fjernvarme:  
Området er ikke tilknyttet fiber eller 
fjernvarme, men dette vurderes som 
ikke vesentlig for foreslått bebyggelse 
 
El.forsyning: 
Bebyggelsen er tenkt som off-grid 
Det er imidlertid strøm anlagt til 
gården og omkringliggende 
bebyggelse langs Hvitebjørnveien slik 
at tilkobling til strøm kan gjøres uten 
store inngrep. 
 
Renovasjon: 
Felles renovasjonsløsning for 
bebyggelsen kan legges langs  
Hvitebjørnveien  på gårdens eiendom. 
 

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/sykehjem 

 
Vurdert som ikke relevant ettersom 
det ikke dreier seg boliger. 
 
Besøk til gården av skoler, barnehager 
o.l. vil antakelig måtte gjennomføres 
med busstransport 
 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

 
Tiltaket vil ikke medføre endring av 
flomveier. Tiltaket er så lite at 
overvannssituasjonen ikke vil endre 
seg i nevneverdig grad. Det er også 
meget store arealer med permeable 
flater  i området.  

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt belastning.  
 

 
Det skal ikke legges opp til og det er 
ikke ønskelig med en økning av 
biltrafikk inn på området. Det skal 
ikke tilrettelegges for økt bilbruk, men 
at det benyttes kollektiv eller sykkel. 
Det finnes noe parkeringsmuligheter 
på Hvitebjørn Gård, men antallet 
tilgjengelige plasser vil begrenses slik 
at økningen i trafikk ikke blir stor. 
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Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

 
Tiltaket vil ikke føre til støy eller 
nevneverdige klimagassutslipp. 
  

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød 

støysone?  

 
Nei 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under marin grense? 
- Er det registret kvikkleire innenfor 

området? 
- Ligger tiltaket i hellende terreng?  
- Medfører tiltaket endringer av 

grunnvannstand? 
- Finnes det forurenset grunn i området? 

 
Grunnforholdene på tiltaket er angitt i 
NGUs løsmassedatabase som bart fjell 
og ansees derfor å være meget gode. 
 
Tiltaket ligger under marin grense. 
Det er ikke registrert kvikkleire eller 
forurenset grunn innenfor området. 
Tiltakets omfang vil ikke medføre 
endringer av grunnvannstand. 
 

Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 

mark/dyrkbar mark/skog?   
- Berører tiltaket myr eller 

våtmarksområder? 

Tiltaket vil medføre følgende 
omdisponering av skog i de to 
alternativene: 
 
Alternativ A:  19,1 daa. 
Alternativ B:     7,6 daa. 
 
Ettersom hyttene skal være små og 
inngå i landskapet er det et mål at 
mesteparten av den eksisterende 
skogen vil stå igjen. Lett skogsdrift vil 
fremdeles kunne drives i området. 
Med tanke på kulturlandskapet vil det 
være en fordel at det ikke drives full 
kommersiell skogsdrift i området  
 
Tiltaket berører ikke myr eller 
våtmarksområder. Det medfører 
heller ikke omdisponering av dyrkbar 
mark. 
 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

Tiltaket er foreslått i de områdene på 
tomten til Hvitebjørn gård som vil 
være det minste inngrepet i det 
eksiterende kulturmiljøet. Nærmest 
mulig eksisterende bebyggelse og 
unna turstier. 
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Bebyggelsen skal være 
landskapstilpasset og gli inn i det 
eksisterende landskapet. Det bør 
legges strenge føringer for dette i en 
evt. reguleringsplan. 
 
Deler av områdene som spilles inn 
ligger innenfor et større «område for 
arter» som innbefatter disse artene: 
Elg, rådyr, Bøksanger, Stillits, 
Duetrost, Låvesvale, Tretåspett, 
Spurvehauk. (ingen  av artene er 
prioriterte arter, Alle har Bm verdi 
Viktig) Området omfatter et område 
som tilsvarer hele tomten på 
Hvitebjørn gård. 
 
Tiltaket berører ikke områder markert 
som «lokalt prioriterte naturtyper» 

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs sjø 

og vassdrag? 
- Har tiltaket konsekvenser for 

drikkevannet? 
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet?  

 
Avstand nærmeste vassdrag , 
Gjersjøelva, er på det nærmeste over 
150 m og berører ikke 100-
metersbeltet. 
 
Det ligger en liten bekk som renner 
fra jordene på Hvitebjørn gård 
mellom to av tiltaksområdene.  
 
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for 
drikkevannet og ettersom omfanget 
av tiltaket er beskjedent vil det nok 
heller ikke påvirke vannmiljøet. 
  

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

 
Områdene i innspill er lagt til de 
steder hvor det berører turstier, 
grønnstruktur, turområder og turstier 
minst. Området LS3 i alternativ A er 
det som ligger nærmest turstier som 
blir mye brukt. De resterende feltene 
ligger i områder som er veldig lite 
brukt som friluftsområder. 
 
 
 



 

13 
AREALINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
ERLEND WIIK / SKOG ARKITEKTER AS 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket arkeologiske 

kulturminner?  
- Berører tiltaket historiske steder og veier?  

 
Tiltaket ligger nært Hvitebjørn Gård 
og kongeveien, men vil i svært liten 
grad være synlig fra disse. 
 
Det er derfor vurdert til at tiltaket ikke 
berører bevaringsverdige bygg, 
arkeologiske kulturminner, kulturmiljø 
eller historiske steder og veier. 
 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
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Hvitebjørnåsen

1: H560_3

2: H560_3

H570_1
Hvitebjørn

3: H560_3

4: H560_3

5: H560_3

MULIGSEPTIKLØSNING?

MULIG
SEPTIKLØSNING?

LS1

LS2
8,4 daa

LS1
3,1 daa

7,6 daa

D: FELLESFUNKSJONER FOR
HYTTER OG ANDELSLANDBRUK

E: UTENDØRS FELLESFUNKSJONER FOR
HYTTER OG ANDELSLANDBRUK

F:LANDSBRUKSVEI/TRAKTORVEI

P: PARKERING FOR UTLEIEHYTTER

A: UTLEIEHYTTER

Grillplass/bålplass, utendørs spiseplasser i
forbindelse med
pauser og samlingspunkt for andelhavere og
hyttebrukere.
Mulig som attraktiv rasteplass også for
turgåere.

Enkelt kioskutsalg.

Små enkle hytter til salg/leie som skal tilpasses
best mulig inn naturen.
For brukere av jordbruksparseller og deltakerne
i andelslandbruket som kan komme og bo i
kortere eller lengre perioder for samtidig drifte
parsellene/ å ta del i andelslandbruket og
opplevelser ellers i lokalområdet.
Hyttene kan også leies ut på det åpne markedet
for å utnytte kapasiteten og dermed styrke det
økonomiske grunnlaget

Det er tenkt en landbruksvei i kanten av
jordbruksområdet frem til hytteområdet. Denne
veien er i tillegg tenkt å kunne brukes for
turgåere og knytte hvitebjørnveien til tursti mot
ingierstrand forbi jordbruksparsellene.

I tilknytning til veiadkomst til området er det
tenkt p-plass for besøkende på utleiehytter et
stykke unna Hvitebjørn Gård

En del av det eksisterende låven/stallen er
tenkt som fellesfunksjoner for andelshavere og
hyttegjester.
F.eks.:  Samlingsplass under tak for ulike
arrangement, spiseplass. Lager for
jordbruksredskaper, annet areal i forbindelse
med parselljordbruk.

Toalettfunksjoner?

1: H560_3
Naturverdi av lokal verdi. Alle tiltak som kan
forringe naturverdiene søkes unngått.
Naturtype: Rik edellauskog, gammel lauskog
og rik blandingsskog i lavlandet.

HENSYNSSONER

2: H560_3
Naturtype: Rik edellauskog, kantktatt,
naturbeitemark.

3: H560_3
Naturtype: Store trær

Hele tomten: H570_3
Kulturlandskap av nasjonal verdi

4: H560_3
Naturtype: Rik edellauskog

5: H560_3
Naturtype: Rik sumpskog

B: JORDBRUKSPARSELLER

Jordbruksparseller som disponeres av
hytteeiere/leietakere. I direkte tilknytning til
hytter eller i nærhet av hyttene. Økologisk
jordbruk.

C: OMRÅDE FOR ANDELSLANDBRUK
Dyrkamark driftes som økologisk
andelslandbruk.

B:
JORDBRUKS-
PARSELLER

C: ANDELSLANDBRUK

P

DRENERING/GÅRDSDAM

Jordbruksarealet er i dag dårlig drenert og
flommer tidvis over. Jorda vil kunne bli mer
brukbar med drenering. Det er tenkt som en del
av et blågrønt og økologisk konsept med åpen
"gårdsdam".

D

E:
SAMLINGS-
PLASS
F

Støysone gul

Blåmerket tursti

Tursti

Kulturminner

5: H570_1
Hvitebjørn

Ny tursti

Sykkel-P
El.sykkel ladestasjon

ALTERNATIV 1:
SPREDT BEBYGGELSE
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Hvitebjørn

Hvitebjørnåsen

1: H560_3

2: H560_3

H570_1
Hvitebjørn

3: H560_3

4: H560_3

5: H560_3

MULIGSEPTIKLØSNING?

MULIG
SEPTIKLØSNING?

LS1

LS2
8,4 daa

LS1
3,1 daa

7,6 daa

D: FELLESFUNKSJONER FOR
HYTTER OG ANDELSLANDBRUK

E: UTENDØRS FELLESFUNKSJONER FOR
HYTTER OG ANDELSLANDBRUK

F:LANDSBRUKSVEI/TRAKTORVEI

P: PARKERING FOR UTLEIEHYTTER

LS1: UTLEIEHYTTER

Grillplass/bålplass, utendørs spiseplasser i
forbindelse med
pauser og samlingspunkt for andelhavere og
hyttebrukere.
Mulig som attraktiv rasteplass også for
turgåere.

Enkel kioskutsalg.

Små enkle hytter til salg/leie som skal tilpasses
best mulig inn naturen.
For brukere av jordbruksparseller og deltakerne
i andelslandbruket som kan komme og bo i
kortere eller lengre perioder for samtidig drifte
parsellene/ å ta del i andelslandbruket og
opplevelser ellers i lokalområdet.
Hyttene kan også leies ut på det åpne markedet
for å utnytte kapasiteten og dermed styrke det
økonomiske grunnlaget

Det er tenkt en traktorvei i kanten av
jordbruksområdet frem til hytteområdet. Denne
veien er i tillegg tenkt å kunne brukes for
turgåere og knytte hvitebjørnveien til tursti mot
ingierstrand forbi jordbruksparsellene.

I tilknytning til veiadkomst til området er det
tenkt p-plass for besøkende på utleiehytter.

En del av det eksisterende låven/stallen er
tenkt som fellesfunksjoner for andelshavere og
hyttegjester.
F.eks.:  Samlingsplass under tak for ulike
arrangement, spiseplass. Lager for
jordbruksredskaper, annet areal i forbindelse
med parselljordbruk.

Toalettfunksjoner?

B: JORDBRUKSPARSELLER

Jordbruksparseller som disponeres av
hytteeiere/leietakere. I direkte tilknytning til
hytter eller i nærhet av hyttene. Økologisk
jordbruk.

C: OMRÅDE FOR ANDELSLANDBRUK

Dyrkamark driftes som økologisk
andelslandbruk.

DRENERING/GÅRDSDAM

Jordbruksarealet er i dag dårlig drenert og
flommer tidvis over. Jorda vil kunne bli mer
brukbar med drenring. Det er tenkt som en del
av et blågrønt og økologisk konsept med åpen
"gårdsdam".

B:
JORDBRUKS-
PARSELLER

C: ANDELSLANDBRUK

P

D

E:
SAMLINGS-
PLASS

F

Ny tursti

Sykkel-P
El.sykkel ladestasjon

Blåmerket tursti

Tursti

ALTERNATIV 1:
SPREDT BEBYGGELSE
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Hvitebjørnåsen

1: H560_3

2: H560_3

H570_1
Hvitebjørn

3: H560_3

4: H560_3

5: H560_3

MULIG
SEPTIKLØSNING?

7,6 daa
BFT1

D: FELLESFUNKSJONER FOR
HYTTER OG ANDELSLANDBRUK

E: UTENDØRS FELLESFUNKSJONER FOR
HYTTER OG ANDELSLANDBRUK

F:LANDSBRUKSVEI/TRAKTORVEI

P: PARKERING FOR UTLEIEHYTTER

A: UTLEIEHYTTER

Grillplass/bålplass, utendørs spiseplasser i
forbindelse med
pauser og samlingspunkt for andelhavere og
hyttebrukere.
Mulig som attraktiv rasteplass også for
turgåere.

Enkelt kioskutsalg.

Små enkle hytter til salg/leie som skal tilpasses
best mulig inn naturen.
For brukere av jordbruksparseller og deltakerne
i andelslandbruket som kan komme og bo i
kortere eller lengre perioder for samtidig drifte
parsellene/ å ta del i andelslandbruket og
opplevelser ellers i lokalområdet.
Hyttene kan også leies ut på det åpne markedet
for å utnytte kapasiteten og dermed styrke det
økonomiske grunnlaget

Det er tenkt en landbruksvei i kanten av
jordbruksområdet frem til hytteområdet. Denne
veien er i tillegg tenkt å kunne brukes for
turgåere og knytte hvitebjørnveien til tursti mot
ingierstrand forbi jordbruksparsellene.

I tilknytning til veiadkomst til området er det
tenkt p-plass for besøkende på utleiehytter et
stykke unna Hvitebjørn Gård

En del av det eksisterende låven/stallen er
tenkt som fellesfunksjoner for andelshavere og
hyttegjester.
F.eks.:  Samlingsplass under tak for ulike
arrangement, spiseplass. Lager for
jordbruksredskaper, annet areal i forbindelse
med parselljordbruk.

Toalettfunksjoner?

1: H560_3
Naturverdi av lokal verdi. Alle tiltak som kan
forringe naturverdiene søkes unngått.
Naturtype: Rik edellauskog, gammel lauskog
og rik blandingsskog i lavlandet.

HENSYNSSONER

2: H560_3
Naturtype: Rik edellauskog, kantktatt,
naturbeitemark.

3: H560_3
Naturtype: Store trær

Hele tomten: H570_3
Kulturlandskap av nasjonal verdi

4: H560_3
Naturtype: Rik edellauskog

5: H560_3
Naturtype: Rik sumpskog

B: JORDBRUKSPARSELLER

Jordbruksparseller som disponeres av
hytteeiere/leietakere. I direkte tilknytning til
hytter eller i nærhet av hyttene. Økologisk
jordbruk.

C: OMRÅDE FOR ANDELSLANDBRUK
Dyrkamark driftes som økologisk
andelslandbruk.

B:
JORDBRUKS-
PARSELLER

C: ANDELSLANDBRUK

P

DRENERING/GÅRDSDAM

Jordbruksarealet er i dag dårlig drenert og
flommer tidvis over. Jorda vil kunne bli mer
brukbar med drenering. Det er tenkt som en del
av et blågrønt og økologisk konsept med åpen
"gårdsdam".

D

E:
SAMLINGS-
PLASS

F

Støysone gul

Blåmerket tursti

Tursti

Kulturminner

5: H570_1
Hvitebjørn

Ny tursti

Sykkel-P
El.sykkel ladestasjon

ALTERNATIV 1:
MER KONSENTRERT
BEBYGGELSE
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D: FELLESFUNKSJONER FOR
HYTTER OG ANDELSLANDBRUK

E: UTENDØRS FELLESFUNKSJONER FOR
HYTTER OG ANDELSLANDBRUK

F:LANDSBRUKSVEI/TRAKTORVEI

P: PARKERING FOR UTLEIEHYTTER

BFT1: UTLEIEHYTTER

Grillplass/bålplass, utendørs spiseplasser i
forbindelse med
pauser og samlingspunkt for andelhavere og
hyttebrukere.
Mulig som attraktiv rasteplass også for
turgåere.

Enkel kioskutsalg.

Små enkle hytter til salg/leie som skal tilpasses
best mulig inn naturen.
For brukere av jordbruksparseller og deltakerne
i andelslandbruket som kan komme og bo i
kortere eller lengre perioder for samtidig drifte
parsellene/ å ta del i andelslandbruket og
opplevelser ellers i lokalområdet.
Hyttene kan også leies ut på det åpne markedet
for å utnytte kapasiteten og dermed styrke det
økonomiske grunnlaget

Det er tenkt en traktorvei i kanten av
jordbruksområdet frem til hytteområdet. Denne
veien er i tillegg tenkt å kunne brukes for
turgåere og knytte hvitebjørnveien til tursti mot
ingierstrand forbi jordbruksparsellene.

I tilknytning til veiadkomst til området er det
tenkt p-plass for besøkende på utleiehytter.

En del av det eksisterende låven/stallen er
tenkt som fellesfunksjoner for andelshavere og
hyttegjester.
F.eks.:  Samlingsplass under tak for ulike
arrangement, spiseplass. Lager for
jordbruksredskaper, annet areal i forbindelse
med parselljordbruk.

Toalettfunksjoner?

B: JORDBRUKSPARSELLER

Jordbruksparseller som disponeres av
hytteeiere/leietakere. I direkte tilknytning til
hytter eller i nærhet av hyttene. Økologisk
jordbruk.

C: OMRÅDE FOR ANDELSLANDBRUK

Dyrkamark driftes som økologisk
andelslandbruk.

DRENERING/GÅRDSDAM

Jordbruksarealet er i dag dårlig drenert og
flommer tidvis over. Jorda vil kunne bli mer
brukbar med drenring. Det er tenkt som en del
av et blågrønt og økologisk konsept med åpen
"gårdsdam".

Blåmerket tursti

Tursti

ALTERNATIV 2:
MER KONSENTRERT
BEBYGGELSE



MULIGHETSSTUDIE HVITEBJØRN GÅRD

Områder for gjennoppbygging av matjord
Områder for gjennoppbygging av matjord

Hvitebjørn gård har en sentral plassering i attraktivt turterreng og kort avstand til Oslofjorden og badesteder som Ingierstrand.

Møteplass for turgåere og hyttefolk



MULIGHETSSTUDIE HVITEBJØRN GÅRD

Hyttenes plassering er skjult fra turområdet og gården, og plassert blant trærne inne i skogholtet mellom jordene og vegen.

Off-grid hytter område LS1/BFT1

Områder for gjennoppbygging av matjord



MULIGHETSSTUDIE HVITEBJØRN GÅRD

Off-grid hytter LSA1/BFT1

Off-grid hytter LS1/BFT1

Møteplass for turgåere og hyttefolk

Hyttene er tenkt plassert på en skogkledd kolle mellom Kongeveien og jordet.
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