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RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Grøntplan for Tangenelva vedtas med status som ikke juridisk bindende
temaplan.
2. Grøntplan for Tangenelva skal være et verktøy for å utvikle Tangenelva og
områdene rundt til å bli et attraktivt område for friluftsliv og fysisk aktivitet,
samtidig som man bevarer verdifull natur og kulturminner i størst mulig
utstrekning.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak, jf. kommuneloven §6. I medhold av kommunelovens § 10 er KMU og
KOS delegert myndighet i saker av politisk betydning innenfor ansvarsområdet, jf.
delegasjonsreglementet punkt 6.2 og 9.2, sml. med utvalgenes saksområder i punktene 6.1 og
9.1.

Sammendrag

Grøntplan for Tangenelva er utarbeidet på bakgrunn av kommunestyre sak 2013/669-6, der
kommunestyret etterspurte en helhetlig plan for Tangenelva for å gjøre området til et attraktivt
kulturminne- og naturområde.
Grøntplanen for Tangenelva består av to deler, der del 1 tar for seg generelle
grønnstrukturprinsipper, gjeldende lovverk, kommunale planer som berøres, og en anbefaling
om skjøtsel og drift av de ulike områdene knyttet til Tangenelva.
Del 2 tar for seg mål for grøntplanen for Tangenelva, beskrivelse av dagens situasjon og
områdets karakter, og kommer med forslag til ulike tiltak som kan bidra til å gjøre
Tangenelva og områdene rundt til «et attraktivt kulturminne- og naturområde».

Bakgrunn

I forbindelse med sak 2013/669-6 om opprustning av dam og gangbru over det som tidligere
var Steinkistedammen, etterspurte kommunestyret i møte av 24.06.2014 en helhetlig plan for
området.
Vedtakets punkt 3 er gjengitt under:
«Det arbeides videre med utforming av dammen med utseende som steinkistedam.
Dette som en del av helhetlig plan for utvikling av området langs Tangenelva til et
attraktivt kulturminne- og naturområde.»
Grøntplan for Tangenelva er blitt utarbeidet på bakgrunn av kommunestyrets uttrykte ønske
om en helhetlig plan for Tangenelva for å gjøre området til et attraktivt kulturminne- og
naturområde. Akershus fylkeskommune har bidratt med støtte til grøntplanen.
God tilgang til frilufts- og rekreasjonsområder er både trivselsskapende og helsefremmende,
og er viktig for å fremme innbyggernes livskvalitet. Det er et overordnet mål om å gjøre
Tangenelva til et attraktivt grøntområde. Under er mål og strategier listet opp for kunne gjøre
Tangenelva til et attraktivt og sentralt grøntområde.
Mål:
Overordnede mål for grøntplan for Tangenelva:
Mål 1: Gjøre Tangenelva til et attraktivt nærrekreasjons- og friluftsområde.
Mål 2: Styrke stedets identitet gjennom miljø-, kultur- og historieformidling.
Mål 3: Etablere attraktive og sentrumsnære møteplasser for ulike brukergrupper som innbyr
til opphold og lek.
Mål 4: Bevare verdifull natur i området.
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Strategier som anses som nødvendig for å oppnå de overordnede målene:
Strategi 1: Ruste opp turstiene langs elva og elvas nærområde, samt tilpasse bruken til ulike
brukergrupper.
Strategi 2: Opparbeide møteplasser, tilrettelegge for ulike former for fysisk aktivitet, og
etablere attraksjoner ved elva som innbyr til opphold og bruk.
Strategi 3: Utvikle kulturminnene ved Tangenelva og fremheve disse.
Strategi 4: Kartlegge og bevare verdifullt biologisk mangfold i og langs elva.
Saksopplysninger

Områdeavgrensning
Tangenelva i Ytre Enebakk sentrum er ca. 1 km lang, og ligger og mellom innsjøene Våg i
vest, og Mjær i øst. Det er to bruer over elva, Vestby bru på Kjellgårdveien i vest, og i øst går
Tangen bru på Tomterveien (fv. 120).
Områdeavgrensningen skal sikre at Tangenelvas egenart og omkringliggende natur i
tilstrekkelig grad kartlegges. Det er dermed sentralt å inkludere elementer og strukturer som
har betydning for stedets egenart.
Grøntplanen for Tangenelva omfatter bl.a. elva, turstiene og landskapet, bygninger og
byggverk langs elva. Planområdet går noe utenfor Tangenelva for at grønnstrukturen lettere
kan ses i sammenheng med omkringliggende omgivelser. Det gjelder spesielt mulighetene for
å kunne knytte til seg eksisterende turveinett og skape en sammenhengende blågrønnhvitstruktur som gir muligheter for nær- og fjernrekreasjon, både i tilknytning til vann og
vassdrag, grøntområder og på vinterstid.

Stiplet linje angir grøntplanens avgrensning.
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Foruten Tangenelva så inkluderer planområdet Vestby bru i vest, og følger fylkesvei 155 til
Tangen bru og Ytre Enebakk skole. Planområdet går også noe sør for Mari kirke og Vestby
gård. Områdeavgrensningen er blitt valgt fordi det oppfattes/ses som en enhet med turveinett
og grøntområder, og har en naturlig forbindelse til elva.

Forholdet til andre planer
Kommuneplanen for Enebakk ble vedtatt 07.09.2015.
Området har i kommuneplanen primært arealformålene friområde og offentlig eller privat
tjenesteyting.

Sentrumsplan for Ytre Enebakk
Tangenelva renner langs Ytre Enebakk, og grøntplanen kan dermed ses på som en del av
sentrumsplan for Ytre Enebakk. I kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt 23.02.2015,
gis det arealføringer om å utvikle sentrumsplan for Ytre Enebakk (s. 42). Ytre er i sak
2016/1062 listet opp som investeringstiltak i rådmannens forslag til handlingsprogram 20172020. Tangenelva ligger svært sentrumsnært til, og en utvikling og opparbeidelse av elva med
tilliggende grønnstruktur vil bidra til å styrke rekreasjonsmulighetene i området. Å etablere
gode møteplasser tilpasset ulike brukergrupper og behov, vil gi Ytre et etterlengtet møtested
der folk i alle aldre kan møtes for lek, rekreasjon og nærfriluftsliv. Gode møteplasser skaper
gode minner og godt samhold.

Reguleringsplaner som berøres av grøntplanen
REG368 Tangenelva: Ikrafttredelse 26.10.1992
Reguleringsplanen for Tangenelva er bl.a. regulert til byggeområder, trafikkområder,
friområder, spesialområder og fellesområder.
REG376 Vestby Gård: Ikrafttredelse 07.05.1995
REG412 Grendesenter i Ytre Enebakk: Ikrafttredelse 22.09.2003
REG352 Vågliveien – Orreveien gang-/sykkelvei: Ikrafttredelse 30.01.1989

Kulturminner
Det er mange viktige kulturminner langs og i nærområdene rundt Tangenelva. Kulturminnene
viser et tverrsnitt av store deler av bygdas historie, fra bl.a. gravhaugen sørøst for steinbrua til
Vestby, til rester etter tidlig industrihistorie fra 1500-tallet, og frem til nyere tids kulturminner
som var knyttet til vannkraften. For å gjøre området til et attraktivt kulturminnested, er det
viktig å synliggjøre kulturminnene som på den måten blir levendegjort og fremstår som
interessante.
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Kulturminner: 1) Vestbybrua: Steinbru til gården Vestby. 2) Frørenseriet: Gammel mølle som
ble omgjort til frørenseri i ca. 1930. 3) Steinkistedam: Gammel demning knyttet til
sagbruksvirksomheten (dammen har blitt opprustet og har ikke lenger status som
kulturminne). 4) Sagstua: Skomakerverksted. 5) Ruin etter hjulmakerverksted. 6) Tufter etter
badstue. 7) Mari kirke: Arkeologisk kulturminne, fredet bygning. 8) Vestby: Bygninger før
1900.

Et medlem av historielaget har tegnet en oversikt over aktiviteter og bygninger som tidligere
var langs Tangenelva. På tegningen fremkommer det at det var vannhjul for treskeverk,
garveri, stampe, mølle, sag, kvern, badstue og tegleverk.
Medvirkning
For å trekke inn lokal kunnskap og hva som er innbyggernes og næringslivets behov innenfor
planområdet, så er det blitt etablert en referansegruppe bestående av representanter for
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Enebakk historielag, Vågsenteret og Våglia vel. I tillegg har ressurspersonene Knut
Thorvaldsen og Einar Braathen blitt inkludert i referansegruppa.
Den 27. oktober 2016 ble det arrangert en befaring med referansegruppa langs Tangenelva
med tilhørende dialogmøte i etterkant, der gruppa skulle diskutere planområdet og komme
med sine innspill.
Under dialogmøtet fikk gruppa utdelt kart over planområdet som de skulle diskutere rundt.
Under er en oppsummering over hva som ble trukket frem:
- Tynne ut trær og busker langs elva, men beholde solitærtrær og fristilte landskapstrær
- Viktig å etablere siktlinjer langs elva som åpner opp mot kirken.
- Ønsker raste-/møteplass med informasjonsskilt langs elvekanten.
- Viktig at stiene langs elva oppgraderes.
- Forslag om at planen også skal omfatte områdene etter Tangen bru
- Nettinggjerde ved siden av bruen ved steinkistedammen er lite estetisk tilfredsstillende
- Ønsker kulturtorg som kan brukes til markeder og som Vågsenteret kan bruke som
parkeringsplass ved større arrangementer på senteret.
- Kulturtorget bør legges i terrenget for å skape rom i landskapet, og med en steintrapp
ned til elva.
- Knytte planen sammen med utearealene for Ytre Enebakk skole.

Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei
Klima- og miljømessige forhold

Naturverdier
På oppdrag fra Enebakk kommune har BioFokus kartlagt naturverdier langs Tangenelva.
Det presiseres at kartleggingen utført av BioFokus sommeren 2017 ikke er en artskartlegging,
men en kartlegging som i best mulig grad forsøker å fange opp potensielle naturverdier
innenfor områdeavgrensningen.
Lokaliteten vurderes til en viktig naturtype og som et viktig bekkedrag (B-verdi), først og
fremst på bakgrunn av elvas funksjon som sprednings- og vandringskorridor for ulike
organismer mellom Vågvann og Mjær, og forekomst, potensial og funn av interessante arter.
Kantvegetasjon har noe potensial for interessante artsforekomster, og det gjelder da spesielt
for tovinger knyttet til fuktige miljøer som er i partier med gråor-heggskogen ved Mjær. Selve
Tangenelva er vurdert til å ha noe potensial for interessante artsforekomster av virvelløse dyr.
Potensialet for interessante artsforekomster er vurdert til å være relativt høy i området, da
Tangenelva er variert, noe som gir grunnlag for et rikt artsmangfold knyttet til både kantsonen
og elvestrengen. Tangeelva vurderes å være en viktig viltkorridor og leveområde for spurver.
Ørretbestand
I den øverste delen av Tangenelva mot Vågvann, forekommer det ørret. Tilstedeværelse av
ørret indikerer at vannkvaliteten er god. Elvas betydning som gytebekk for ørret fra Vågvann
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og Mjær er trolig begrenset, da to demninger fungerer som vandringshindre for fisk.
Ørretpopulasjonen i elva, og da spesielt mellom gangbruen ved Sagstua og Vågvann, er
sannsynligvis stasjonær. I de de nedre delene mot Mjær forekommer abbor og karpefisk. Ørret
ble ikke registrert i dette området. Det er registrert gjedde i Mjær i Artskart. Det er edelkreps i
vassdraget, men i 2016 ble det konstatert krepsepekt i Tangenelva, og det er fare for at denne
krepsebestanden forsvinner.
Rødlistede arter
Insektfaunaen er svært dårlig kartlagt, både i selve elva og i kantsonen. Gresshumle ble
registrert ved mølla i 2014, ifølge Artskart. Det er også blitt gjort funn av en rødlistet
bladveps, som knyttes til ask og er vurdert som sårbar (NT) i norsk rødliste for arter 2015.
Flere rødlistede fugler er registrert innenfor eller i tilknytning til området. Gulspurt og
sivspurv antas å hekke i tilknytning til kantsonene langs Tangenelva.
Tilgang kollektiv transport
Osloveien (fv. 155) går parallelt med Tangenelva, og det er tre bussholdeplasser knyttet til
den aktuelle strekningen. Mulighetene for å komme til elva med kollektiv transport er dermed
god.
Tangenelva ligger meget sentralt til, da den grenser til Ytre Enebakk sentrum. Mari kirke er i
området, og Ytre Enebakk skole ligger i tilknytning til elva.
Turvei til kirke, barnehage og Bjerkely
Gangbruen ved Sagstua blir brukt bl.a. til å komme seg til kirka, barnehagen og Bjerkely.
Opprusting av området i sin helhet vil bidra til å gjøre området mer attraktivt, slik at flere tar i
bruk turveinettet.

Økonomiske forhold

Tilskudd fra Akershus fylkeskommune
Kommunen har søkt om tilskudd til å utvikle attraktive tettsteder fra Akershus
fylkeskommune i forbindelse med grøntplan for Tangenelva. Akershus fylkeskommune har
innvilget et tilskudd på 100 000 kr som blir utbetalt etter at grøntplanen har vært til politisk
behandling.
Driftsutgifter
Grøntarealene langs Tangenelva gror raskt igjen uten vedlikehold. Gjengroing på turstiene
reduserer fremkommeligheten, og tett buskas og kratt langs Tangenelva gjør elva mindre
synlig. God fremkommelighet på turveiene krever et hyppigere vedlikehold enn det som har
vært utført frem til i dag. Det bør avsettes årlige vedlikeholdsmidler knyttet til skjøtsel og drift
av området, slik at Tangenelva fremstår som et attraktivt nærrekreasjonsområde.

Tilskudd gjennom spillemiddelordningen
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Tilskudd gjennom spillemiddelordningen administrert av Akershus fylkeskommune.
I henhold til bestemmelser for spillemidler finnes det 2 alternative muligheter for å søke
tilskudd til turvei/tursti.
Turveier/turstier med lenge f.o.m 1 km faller inn under ordningen for ordinære idrettsanlegg.
Ordningen gir mulighet for inntil 50 % tilskudd av godkjent prosjektkostnad. Minimums
prosjektkostnad for ordningen er kr 150 000, og det gis maksimal kr 500 000 i tilskudd.
Turveier/turstier med lenge under 1 km faller inn under ordningen nærmiljøanlegg. Ordningen
gir mulighet for inntil 50 % tilskudd av godkjent prosjektkostnad. Minimums prosjektkostnad
for ordningen er kr 50 000, og det gis maksimalt kr 300 000 i tilskudd. Når turveier går som
nærmiljøanlegg må lengden være minimum 500 meter.
Med ordinære idrettsanlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt
egenorganisert fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering
av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for
alle), og som ikke er underlagt fortjenestebasert eierform.
Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i
tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment
tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6 – 19 år),
men også for lokalbefolkningen for øvrig. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av
godkjent kostnad opp til 300 000.
Det kan også gis tilskudd til trenings/aktivitetsflater i forbindelse med turveier/turstier i
henhold til ordningen for nærmiljøanlegg.
Forutsetningen for å kunne søke tilskudd til turvei/tursti eller trenings/aktivitetsflate er at det
gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før arbeidet med anlegget/anleggene starter. Uten
slik forhåndsgodkjenning mistes muligheten til å søke spillemiddeltilskudd. Anleggene må
også rulleres inn i anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv før det søkes
spillemidler.
Fremmede arter
I forbindelse med grøntplanen så utformet BioFokus en rapport om naturverdier i tilknytning
til Tangenelva. BioFokus kartla området sommeren 2017. Det presiseres at kartleggingen ikke
var en artskartlegging, men en kartlegging over potensielle naturverdier innenfor
planområdet. Artskartlegging er mer omfattende, fordi funn av arter avhenger av de ulike
årstidene. Det anbefales at forekomster av svartelistearter kartlegges bedre, slik at de kan
bekjempes så langt dette er mulig. En kartlegging av arter vil utløse behov for midler.
Parkslirekne
Bekjempelse av fremmedartene, og da spesielt parkslirekne, vil være tidkrevende og
driftsmessig krevende. For at bekjempelsen av parkslirekne skal ha effekt, så må de følges
opp konsekvent hvert år. Tiltakene gjennomføres på de samme stedene i minst tre år, og
området må følges opp for gjenvekst i ytterligere flere år. Forebygging for å forhindre videre
spredning er derfor et viktig tiltak. Bekjempelsesmetoden som anbefales av parkslirekne er
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nedkapping av bestanden og tildekking av området som går 2-3 m utenfor plantenes
voksested, for å forhindre at røtter skytes utenfor tildekkingsområdet.

Risikovurdering

Fremmede arter
I feltsjiktet langs hele elvestrekningen inngår for det meste arter som kan forventes å vokse
langs elver og i tilsvarende type miljøer.
Det ble funnet en rekke fremmedarter (tidligere svartelistearter) langs deler av
elvestrekningen. I norsk svarteliste for arter 2012, har artenes risiko blitt vurdert til å utgjøre
enten svært høy risiko (SE) eller høy risiko (HI). Dette innebærer at artene er vurdert til å
utgjøre en høy risiko for stedegent biologisk mangfold.
Fremmedartene som ble funnet i området er bl.a. parkslirekne (SE), kanadagullris (flere
steder) (SE), blåhegg (SE), sibirbergknapp (SE), alaskakornell (SE), hagelupin (SE),
fagerfredløs (HI) og rødhyll (HI) i området. Russekål, som er vurdert til høy risiko (HI), er
registrert langs Osloveien, og mink (SE) ble observert i området i 2009.
Ved tiltak som medfører graving og flytting av masser langs Tangenelva så er det viktig at
oversikt over fremmedarter fremskaffes for å forhindre at artene sprer seg. Det er derfor viktig
at forekomster av fremmedarter kartlegges langs Tangenelva og området rundt, for å kunne
bekjempe disse artene.
Parkslirekne
Det er spesielt problematisk at det vokser mye parkslirekne (SE) i området. Det ble bl.a.
funnet parkslirekne langs gangveien mellom frørenseriet og mølla (UTM 32V 615020
6622456). Parkslirekne er oppført på ISSG (Invasive Species Specialist Groups liste over
verdens 100 verste invaderende fremmede arter, ettersom den er svært hardfør.
De viktigste årsakene til spredning av parkslirekne er antagelig flytting av jordmasser,
hageavfall og veikantslått. Videre kan maskiner og utstyr også lett bidra til spredning av
planten. Det er derfor viktig med god rengjøring av maskiner og utstyr etter arbeider i slike
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områder. Miljø-/skogansvarlig i kommunen har ansvar for å informere maskineierne om disse
forholdene. Ved graving nær voksesteder til parkslirene, ved veikantslått og ved transport av
beskjæringsavtall må det derfor tas forholdsregler.
Sprøyting
Ved sprøyting langs bekkefar og elvebredder så må dispensasjon fra Mattilsynet innhentes
hvis plantene står så tett på vannkanten at det er fare for sprøyting over vann. Det anbefales å
ikke bruke sprøyting, da dette området ligger tett inntil Tangenelva.
Alternative løsninger

Alternative løsninger:
1. Grøntplan for Tangenelva tas til orientering.
2. Det kan foreslås nye tiltak som bør innarbeides i planen.
3. Grøntplan for Tangenelva vedtas med følgende presiseringer:
Vurderinger og begrunnelse

Sammenhengende grønnstruktur
Helhetlig og sammenhengende grønnstruktur er helt sentralt for å ivareta et variert dyre- og
planteliv. Planter og dyr er sårbare for inngrep, og deres evner til å spre seg begrenses i stor
grad når grøntarealene er fragmenterte og usammenhengende. Det er derfor viktig at
grøntstrukturen langs Tangenelva ikke fragmenteres, og at sammenhengende grøntdrag
etterstrebes.
Redusere flom og erosjon
Tilstrekkelige grøntarealer kan redusere skadepotensialet som flom og erosjon kan føre med
seg på grunn av økte nedbørsmengder og klimaendringer. Grønnstrukturen trekker til seg mye
vann, og demper derfor virkningene av flom og erosjon.
Grønnstrukturen infiltrerer, renser og fordrøyer overflatevann, resirkulerer og ivaretar
næringsstoffer og da spesielt nitrogen og fosfor.
Kantvegetasjon
Der eksisterende bygg- og anlegg ikke er til hinder, så skal det være et naturlig
vegetasjonsbelte på minimum 10 m fra elvekanten. Avstanden måles i horisontalplanet fra
gjennomsnittlig normal vannstand. Forbudet gjelder allikevel ikke når det gjelder
tilretteleggingstiltak for allmennhetens ferdsel, herunder stier og turveier, etter godkjenning
av kommunen, jf. bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (2015-2027) punkt 1.3.
Naturlig vegetasjon langs elva stabiliserer og forsterker elvekanten og reduseres faren for
utrasing. Videre fanger vegetasjonen opp jordpartikler og næringsstoffer. Sammenhengende
kantsoner er viktig som ferdselsvei og skjulesteder for mange dyr, som bl.a. grevling, rev og
rådyr.
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For elver og vassdrag langs en bilvei, så er en velutviklet kantsone av stor betydning for å
skjerme mot trafikken, og fungerer også som rensefilter for overflateavrenning. Skjøtsel av
kantsona kan foretas så lenge de biologiske verdiene ivaretas.
Dersom det er ønskelig med bedre utsikt til vassdraget, så kan avgrensede strekninger åpnes
opp gjennom å tynne tresjiktet og beholde et busksjikt med lavere vegetasjon.
Stubbebehandlingstiltak kan foretas for å unngå rask gjengroing. Det kan også være aktuelt
med oppkvisting av enkelte større trær.
Frørenseriet
Frørenseriet er i svært dårlig forfatning. Det fremgår av en SEFRAK-rapport av 1993 at
frørenseriet er meldepliktig. Det har tidligere blitt utarbeidet en tilstandsrapport for
frørenseriet (se vedlegg), som viser at det er mye råteskader i bygget, og spesielt 1. etasje er i
dårlig forfatning. 2. etasje er noe bedre. Fundamentet er råttent. Konklusjonen i
tilstandsrapporten er at frørenseriet bygningsmessig ikke er noe å ta vare på. Det anses ikke
som hensiktsmessig å sette det i stand, da det vil bli meget kostbart.
Avdeling for kultur tar den tekniske vurderingen av frørenseriet til etterretning, men påpeker
at bygget er bevaringsverdig og har verdi som kulturminne i lokal sammenheng. Bygget har
potensialet til å bli tatt i bruk som f.eks. Frivillighetens hus, ungdomsklubb etc. men har
forståelse for at det vil bli kostbart å opparbeide frørenseriet slik at det kan tas i bruk av
lokalbefolkningen.
Helse og fysisk aktivitet
Områder som er avsatt til grøntstruktur etter plan- og bygningsloven av 2008 har som formål
å sikre tilgang til fysisk aktivitet, lek, rekreasjon og friluftsliv.
Mennesker har behov for varierte opplevelser, og det er derfor viktig å ha både nær- og
fjerntliggende rekreasjonsområder. Friområdene fungerer som «hverdagsnatur» og gir ulike
former for utfoldelse og oppdagelse. De er også viktige møteplasser som gir rom for sosial
interaksjon og kontakt. Det er allment kjent at god tilgang til grønnstruktur og natur er viktig
for folks fysiske og mentale helse, og er en viktig bidragsyter for å øke folks trivsel, livslyst
og tilhørighet. Dette igjen styrker deres stedsidentitet.
Barn og unge
Grønnstrukturen er viktig for å stimulere og motivere folk til å bruke omgivelsene aktivt
gjennom bl.a. fysisk aktivitet, rekreasjon, friluftsliv, naturopplevelser, lek, læring og økt
mestringsfølelse i samspill med naturen. Den blågrønne- og hvite strukturen er for mange en
kilde til økt trivsel, der de får miljøforandringer og allsidige naturopplevelser, både i
tilknytning til vann og vassdrag, grøntarealer og på vinterstid når det er snø. God blågrønn- og
hvit struktur har en positiv virkning på folks livskvalitet og helse (Folkehelseinstituttet 2008).
Forutsetningene for å kunne benytte seg av disse mulighetene er at det finnes tilgjengelige
blågrønne og hvite områder som både kan brukes i hverdagen og til lengre turer og utflukter i
større områder som inngår et større blågrønt-hvitt nettverk. Når det gjelder den hvite
strukturen er det viktig at områdene også er tilgjengelig på vinteren, og at det legges opp til at
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vinteraktiviteter lett kan utføres, som at skiløypene er lett tilgjengelige og er lett
fremkommelige.
Kartlegge arter
Den beste måten for å bekjempe parkslirekne og uønskede fremmede arter er å kartlegge
eksisterende og nye bestander, sette i verk målretta tiltak og følge opp disse lokalitetene over
flere år. Det anbefales at alle funn av parkslirekne legges inn i www.artsobservasjoner.no
Utvalgte delområder
Utvalgte delområder ved Tangenelva er blitt fremhevet for å synliggjøre grønnstrukturens
kvaliteter, verdier og funksjoner, slik at det kan tas hensyn til disse områdene i arbeidene med
å ruste opp Tangenelva og arealene rundt. De utvalgte grøntarealene som anses å ha en
spesiell kvalitet i området, er nummerert under.

FORSLAG TIL SKJØTSEL OG DRIFT I OMRÅDET

1. Siktlinjer
Siktlinjer kan benyttes for å fremheve enkelte kvaliteter i et område. Mari kirke ligger slik til
at den vil være synlig fra mange steder om tresjiktet på de aktuelle strekningene holdes nede,
eller tynnes ut. På den måten fremmes og synliggjøres kulturarven og historien i folks
bevissthet, og bygger opp under innbyggernes stedsidentitet.

Mari kirke kan både ses fra Våg-senteret, ved vannspeilet ved mølla, og fra området ved
frørenseriet. For at kirken skal være synlig fra disse områdene så forutsettes det at
vegetasjonen som stenger for siktlinjene tynnes ut. Nødvendig tynning foretas for å
opprettholde og etablere ønskede siktlinjer. Siktlinjepunktene fra kirken er Ytre Enebakk
sentrum, ved vannspeilet og noe øst for Frørenseriet.
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2. Turveier og drift
Å styrke turveinettet gjennom å ruste opp eksisterende turveier/gangforbindelser vil gjøre
Tangenelva mer attraktivt og styrke den blågrønnhvite strukturen. Stiene bør følge terrenget
ettersom de oppleves som mer spennende enn rette stier. Organiske former skaper mer nærhet
til naturen.
Bredden på turveiene vil ha betydning for bruken. Det anbefales at turveiene opparbeides med
en bredde på 2 meter, der selve turveiene er 150 – 160 cm, mens resterende bredde tilfaller
skuldrene på stiene. Dette vil gjøre driften mer rasjonell, slik at lett utstyr kan komme til. Det
er viktig å legge opp til enkelt vedlikehold, samtidig som veiene er lett tilgjengelige.
Turveiene driftes på sommeren, men ikke om vinteren.
3. Kantvegetasjon
Ved skjøtsel av kantvegetasjonen er «variasjon» et sentralt begrep. Tenk variasjon når det
gjelder både vegetasjon, høyde, alder, tetthet, kantsonebredde og treslagsvegetasjon for å
fremme det biologiske mangfoldet. Kantvegetasjonen skal derfor bestå av både gress, urter,
busker og trær. Flest mulig lauvtrær settes igjen, men med noe innslag av bartrær. I
erosjonsutsatte elveskråninger er gran lite egna. Kortere strekninger kan tynnes ut en del for å
gi lys til undervegetasjonen, mens andre strekninger får stå urørt.
Mellom frørenseriet og mølla er det blitt satt opp benker på fundamenter. I dette området kan
kantvegetasjonen tynnes ut en del for å få utsyn og lette tilgangen ned til elva.

Vegetasjonen kan med fordel tynnes ut en del innenfor området som er markert, da det er en
del buskas langs denne strekningen som både har begynt å vokse på turveien, og som hindrer
utsikten til elva. Frørenseriet er til venstre i bildet.

Nedraste trær, kvist og avfall som kan føre til oppdemming/oppstuving, fjernes.
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Det kan være aktuelt med oppkvisting av enkelte større trær. Solitærtrær og fristilte
landskapstrær som er store og stabile, beholdes og ivaretas. Mellom frørenseriet og elva er det
en del ask, som beholdes.
Tynning av kantsonen foretas i terrenget sammen med miljøforvalter/skogforvalter som
markerer aktuelle trær, busker og planter som kan tas ut.

Tallene angir hvor de ulike stedene ligger.
4. Område Nord for Vestby bru
Området som grenser til Osloveien like nord for Vestby bru, fremstår som fint, og bør stå i
fred uten større inngrep.

Idyllisk område vest for Vestby bru, preget av furutrær og åpent landskap med utsyn til
Vågvannet og Vestby bru.
5. Område rundt busskuret ved Vestby bru
Kratt og buskas tas vekk rundt busskuret, mens furuene beholdes. Området må også ryddes
for søppel, da det er mye forsøpling i området.
6 og 7. Grasarealene mellom Osloveien og turveien
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Det legges opp til ekstensivt vedlikehold av grasarealene mellom Osloveien og turveien,
ettersom dette vil kreve lite skjøtsel og oppfølging. Frøblandinger med mye svingel egner seg
til ekstensivt vedlikehold, for å holde vegetasjonen nede.
Trær plantes i grupper bestående av ulike treslag som bl.a. rognebær og gråor langs
Osloveien. Om trærne plantes i rekker så kan turveien som går langs fylkesveien oppleves
som mindre åpent. Planting av trær i grupper anses som hensiktsmessig da dette både
skjermer området noe for trafikk, samtidig som det oppleves som mer naturlig enn trær som
plantes i rekker.

Skjøtsel av turveiene vil lette fremkommeligheten, og stramme opp gang- og sykkelarealene.
Utvalgte trær og vekster langs Tangenelva tynnes ut/tas vekk for å få bedre sikt og mer
nærhet til elva.

Tallene angir hvor de ulike stedene ligger.
8. Skråning ved gangbru
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Ved sørenden av gangbruen raser det tidvis ut jord fra skråningen. Frø sås ut i denne
skråningen for at jorda skal feste seg.

9. Turvei mot kirka
Øst for turveien mot kirka er det et ganske stort område med tett granskog. Dette området
tynnes ut og kvistene flises opp. Dette arbeidet bør utføres på vinteren for å forhindre mest
mulig skade i terrenget. Når granskogen tas ut, så vil lauvskogen bli mer fremtredende, og
skogen vil bli mer åpen og innbydende.
10. Turvei mot Tangen bru
Deler av turveien er erodert bort. Tiltak settes i verk slik at vannet ikke graver ut veien
ytterligere. Planter og greiner som sperrer for stien ryddes unna, for å gjøre den lett
fremkommelig.
11. Utløp i Mjær
Dette området bevares, og det legges ikke opp til tilrettelegging for rekreasjon og fysisk
aktivitet. Det er derimot nødvendig å rydde søppel i elveløpet og ta vekk nedfall.
12. Bekjempelse av parkslirekne
Bekjempelse av parkslirekne er både dyrt og tidkrevende. Forebygging for å hindre videre
spredning av parkslirekne er derfor et viktig tiltak for å bekjempe arten.
Bekjempelsesmetodene av parkslirekne er oppgraving, nedkapping og sprøyting.
Bekjempelsestiltakene må følges opp konsekvent og holdes under oppsyn i flere år for at
tiltakene skal ha effekt.
Sprøyting bør i utgangspunktet ikke benyttes, og spesielt ikke i vassdrag, da sprøytemidlene
kan renne ned i elva. Plantevernmidlene brytes saktere i vann, og kan forårsake store skader
på vannlevende organismer.
Oppgraving er heller ikke å anbefale da røttene går mange meter ned i bakken.
Parkavdelingen i Oslo kommune har erfart at selv ved oppgraving, så har parkslirekne
kommet opp igjen.
Nedkapping av parkslirekne sammen med tildekking anbefales som bekjempelsesmetode.
Parkavdelingen i Oslo kommune har lyktes best med denne metoden, under forutsetning at
dette blir utført på en riktig måte. Forekomstene av parkslirekne kappes så langt som mulig
ned mot bakken, og avkappede plantematerialer skal ikke spres til andre steder eller bli
liggende for å unngå spredning. Avkappede plantematerialer samles og kjøres til forbrenning.
Det er også viktig at ikke stengerfragmenter fra parkslirekne blir tatt av vannet, da dette er en
årsak til at parkslirekne spres langs vassdrag. Det har vist seg at plantedelene rekker å danne
spiringsdyktig frø i vannet som drives på land og skyter røtter der.
Etter at parkslirekne er blitt kappet ned, så legges det en sterk duk over det aktuelle området
og 2-3 meter utenfor artens vokstested. Det har vist seg at vanlig veiduk, selv med flere lag og
leirmasser over, ikke er tilstrekkelig for å forhindre at planten vokser gjennom duken. Duken
skal derfor være sterk og ikke permeable, og ikke slippe inn lys. Seilduk kan benyttes til dette
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formålet. Steiner plasseres over duken for å holde den på plass. Duken forblir på stedet i minst
2 år, helst 3 år. Området holdes under oppsyn for å registrere om det kommer opp planteskudd
utenfor duken. Dersom det er trær innenfor området, så vurderes det om trærne skal felles,
ettersom parkslirekne kan vokse opp langs stammene på disse.
FORSLAG TIL TILTAK I OMRÅDET

Tallene angir hvor de ulike forslagene til tiltak ligger.
1. Informasjonsskilter
Informasjonstavler både om kulturminnene og om dyre- og plantelivet langs Tangenelva vil
fremme kunnskap om disse temaene. Dette bidrar til å fremme stedets identitet og forståelse
for stedets egenart. Tavler og skilt bør være robuste og ha tiltalende utseende.
Det står i dag flere skilter langs Tangenelva som historielaget har satt opp, men flere av disse
skiltene er under bearbeidelse for å rette opp faktafeil. Elevene på Mjær har bl.a. vært med å
skrive skiltene. Det er viktig å engasjere elevene slik at de får eierskap til området.
Informasjonsskiltene bør stå ved kulturminnene, og det bør også være informasjon om
naturmiljøet i og rundt Tangenelva. Det er blitt registrert skilter ved frørenseriet, mølla, ved
restene etter fundamentene og Sagstua. Det anbefales også å sette opp skilt med informasjon
om Vestby bru, informasjon om naturmiljøet i og rundt Tangenelva, rester etter ruin ved
gangbru, ved gammelt bad, Mari kirke (står et skilt her i dag, men utforming er annerledes
enn de andre skiltene) og «poker-plassen» som ble benyttet som tilholdssted under krigen.
2. Naturstein som benker ved Vestby bru
Større flate steiner settes på land, og som kan fungere som benker. Dette passer bedre inn i
dette landskapet, og er mer holdbare enn benker.
3. Rester etter fundamenter
Ved frørenseriet, og mellom turveien og elva, ligger det en del rester etter fundamenter av
betong. Historielaget har satt opp et skilt her med informasjon om vannrørene som fraktet
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vann fra Vestby bru og nedover langs Tangenelva til møllene. Vannrørene sto på disse
forankringene av betongbuer.
Det foreslås å legge et rør mellom noen av fundamentene, for å få et inntrykk av hva de ble
brukt til tidligere. Rørene skal ikke være mindre enn 80 cm i diameter, og det er viktig at
rørene står stødig. Det anses ikke som problematisk å ha disse rørene fremme mtp. om barn
kommer til å krype igjennom dem. Rørene står på betongrester, er rustne og er ikke tilpasset
kryping.

Tallene angir hvor de ulike forslagene til tiltak ligger.
4. Heve sti langs vannspeil mellom mølla og Sagstua
Heve stien ca. 20 cm, for å gjøre den mer fremkommelig. Deler av stien, spesielt like før
Sagstua, blir fort gjørmete. Stien langs vannspeilet opparbeides som gresslette. Den skal
fremstå som en liten sti, og ikke en bred opparbeidet turvei. Stien kan benyttes ved lav
vannstand.
5. Ny turvei mellom mølla og Sagstua
Ny turvei opparbeides mellom mølla og Sagstua. Kostnadene ved dette vil bli betydelig lavere
enn å heve eksisterende sti langs vannspeilet med ca. 1 meter for at den skal være
fremkommelig også ved høy vannstand.
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Stiplet linje viser hvor den nye turveien kan gå. Bildet er kun en illustrasjon.
Kanten som den nye turveien skal gå på er ganske fast. Terrenget opparbeides slik at den nye
turveien vil ligge på en hylle noe lenger oppe i terrenget enn eksisterende sti. Denne ruta kan
velges når stien langs vannspeilet er lite fremkommelig. Turveien vil henge sammen med
parkeringsplassen ved mølla. Det er en høyspentmast ved parkeringsplassen, og her kan stien
gå like på utsiden av høyspentmasten.
Selv om det allerede går en sti langs vannspeilet, så er det ønskelig å både heve den noe og
opparbeider en ny sti litt lenger opp. Dette fordi stien langs store deler av vannspeilet går helt
inntil vannet og det skal lite til før den oversvømmes.

6. Tråkk ved mølla

Stiplet linje viser hvor tråkket går, men tråkket gror raskt igjen og er ikke så lett å finne.
Denne bør opparbeides slik at stien blir et naturlig veivalg.
På nordsiden av mølla går det også et lite tråkk ned mot Tangenelva. Dette tråkket rustes opp
og opparbeides slik at den blir lett fremkommelig.
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7. Flere parkeringsplasser ved mølla
Vågsenteret har ytret et ønske om flere parkeringsplasser. Ved siloen er det i dag allerede
parkeringsplasser som i stor grad blir brukt som pendlerparkering. I dette området foreslås det
å opparbeide flere parkeringsplasser, gjennom å fylle opp og heve terrenget i skråningen noe.

Tallene angir hvor de ulike forslagene til tiltak ligger.
8. Benk ved gammelt bad
Benken ved det gamle badet er i dårlig forfatning. Denne benken reetableres slik at en kan
sitte å se på det gamle badet.
9. Gjerde ved gangbru
Avslutningen av gangbruen er lite tiltalende. Her foreslås det å kle gjerdene med treverk
tilsvarende det som er på gangbruen.
10. Øy i Tangenelva
Store og flate hoppesteiner legges i Tangenelva, slik at en kan komme seg på øya som ligger
mellom brannstasjonen og Tangen bru. Vegetasjonen langs kanten på øya beholdes i stor
grad, mens buskas, kvister og drivved ryddes unna. De største trærne beholdes.
11. Ny turvei langs Tomterveien
En kort turvei på ca. 70 m opparbeides fra der eksisterende turvei går inn i skogen ved Tangen
bru, og til den møter gang- og sykkelveien. Dette øker trafikksikkerheten, og skaper et
sammenhengende nettverk for myke trafikanter. Dette vil gjøre det tryggere for elever fra
Ytre Enebakk skole å komme inn på stien ved Tangen bru som går langs Tangenelva.
12. Lyssette foss
Lyssette demningen ved gangbruen i form av to lykter som står på hver side av elva. Dette vil
gjøre fossen mer synlig når det er mørkt, noe som gir stemning og fokus på fossen.
Det har kommet forslag om lys langs turstiene i området, men etter en vurdering anses det
som mer hensiktsmessig å bruke ressursene på å opparbeide et sentralt torg ved Sagstua-
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plassen. Å lyssette området vil i sammenheng med dette prosjektet utgjøre en forholdsmessig
stor andel av økonomien. Da store deler av turstien går langs fylkesveien, og på den måten
blir noe lyst opp, og at gang- og sykkelveien mot Bjerkely også er lyssatt, anses dette som
tilstrekkelig for å også kunne bruke deler av området når det er mørkt.
OPPARBEIDE TORG PÅ GRESSLETTA VED SAGSTUA

Torget foreslås å ligge på gressletta ved Sagstua. Denne plassen er meget sentral, og har en
flott beliggenhet ved Tangenelva.
I selve sentrumet, ved Vågsenteret, beveger folk seg innover i kjøpesenteret, noe som skaper
lite liv utenfor. Sentrumet blir liggende dødt, og fungerer i liten grad som et samlingssted.
Området ved Sagstua kan bli et etterlengtet samlings- og oppholdssted.
Det foreslås å opparbeide et nedsunket torg, mellom Sagstua, brannstasjonen og Osloveien.
Dette området blir benyttet til juletresalg i dag. Ved fylkesveien foreslås det å plante trær i
grupper for å skjerme torget noe fra trafikken. Det er kommunen eier tomta 90/3, som torget
skal være på. Vågsenteret har sagt seg villig til å eventuelt være med å ruste opp plassen, og
eventuelt også kjøpe tomta hvis det åpnes for det.
Illustrasjon av mulige tiltak i området.
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Terrenget i området skråner noe nedover mot elva. Innenfor nevnte område kan en skjære seg
ned i terrenget og fylle og jevne det ut for å opparbeide et platå. Platået, som torget vil være
på, vil da ligge noe nedsunket og skjermet for trafikkstøy. Trapper etableres ned mot det
nedsunkede torget. Naturstein foreslås å benyttes til å ramme inn torget med, mens brostein
benyttes på torgets gulv. Kostnadene med nytt torg vil ikke nødvendigvis bli særlig kostbart,
siden det vil bli intern masseforflytning. Torget belyses. Det er et fullverdig tennskap ved
Sagstua som har nok kapasitet til å belyse hele området.
På torget foreslås det å ha treningsapparater tilpasset utendørs bruk, lekeapparater/husker,
grillplass, bordtennis til utendørs bruk, benker, bord og sykkelstativer mm. i området. Et
variert tilbud vil appellere til ulike alders- og brukergrupper, noe som gir et godt utgangspunkt
for å etablere en attraktiv møteplass.
13. Stort informasjonsskilt
Det har kommet innspill om å sette opp et større skilt mellom Sagstua og Osloveien, for å øke
folks nysgjerrighet, og på den måten tiltrekke seg folk til området. Skiltet kan da ha kart over
området med kort beskrivelser av de ulike attraksjonene og severdighetene. Det anbefales
derfor å sette opp et større skilt i dette område som vil fungere som blikkfang og være en
inngangsport til «Kulturparken Tangenelva».
14. Benker

Et attraktivt møtested har behov for gode sitteplasser. Mellom frørenseriet og siloen er det
blitt satt opp benker som har fundamenter fra gammel ledning som forsynte mølla med
vannkraft. Langs Tangenelva står det flere rester etter den gamle ledningen som kan brukes
som fundamenter til benker på jordet/sletta. Dette vil skape helhet, samtidig som det skaper
særpreg og gjenbruker materiale med forankring til stedet.
15. Grillplass
Opparbeidet grillplass vil fungerer fint som et samlingssted, f.eks. i forbindelse med ulike
arrangementer, enten i regi av ulike lag og foreninger, f.eks. kulturarrangementer, juletresalg,
markeder ol., eller at den brukes i skole- eller barnehagesammenheng. Å grille mat er stas
både for store og små.
16. Lekeplass
En lekeplass med ulike apparater, som f.eks. husker, klatrestativer og sklier gir barn mulighet
til å utfolde seg. Å utvikle ferdigheter som balanse, styrke og kroppsbeherskelse gir barna
mestringsfølelse samtidig som de har det gøy.
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17. Trimapparater og aktivitetsapparater
Trimapparater og andre ulike aktivitetsapparater, som f.eks. hinderløpyer og bordtennisbord,
som er tilpasset utendørsbruk er blitt mer vanlig mange steder. Disse apparatene gir ulike
muligheter for utfoldelse, og bidrar til at folk kan bruke flere og andre kroppsbevegelser enn
f.eks. bare å gå på tur eller løpe. Disse apparatene for større barn og voksne er fint for familier
som har med barn i med forskjellig alder på tur. Disse apparatene kan også være fint for
skoleklasser hvis de har ute- og aktivitetsdager. Stillestiing og inaktivitet er et stort
folkehelseproblem, og ulike lavterskeltiltak som heller ikke koster noe, vil være gunstig for å
motivere folk til fysisk aktivitet for å fremme helsen deres.
18. Hjulmakerverksted
Hjulmakerverkstedet foreslås oppført der verkstedet opprinnelig lå ved Tangenelva. Her kan
verktøy og utstyr monteres opp. Tilrettelegging for omvisning og demonstrasjon bringer
videre den lokale kulturarven.
Utvalg for kultur, oppvekst og skole (KOS) behandlet i møte 13.10.2009 sak 2009/589 om
plassering av hjulmakerverksted. Følgende ble vedtatt:
VEDTAK:
1. Inventariet i Aksel Bråtens hjulmakerverksted plasseres framtidig i et enkelt bygg
lokalisert ved Tangenelva nedenfor Sagstua.
2. Arbeidsgruppa utarbeider kostnadsoverslag og framdriftsplan for arbeidet.
3. Fremdriftsplan med kostnadsoverslag og finansieringsplan fremmes som egen sak
innen utgangen av 2009.
19. Sagstua og vedlikehold
På nordsiden av gangbruen står Sagstua, som er et lite rødt hus som enkelte ganger brukes i
undervisningsøyemed. Huset har behov for vedlikehold, da det har begynt å sige. Taket bør
også oppgraderes, og terrenget på nordsiden av huset bør senkes for å forhindre avrenning
mot bygget.
20. Brygge
En brygge som går ut i vannspeilet ved gangbruen ved Sagstua, gir muligheter for å komme
nærmere vannet, og eventuelt også fiske der. Brygga må være solid, og det foreslås å
opparbeide trapping med granitt som går ned i elva. Bryggas størrelse foreslås å være ca. 5 m
lang og 1,5 m bred. Høyden på brygga vil være høyden på maksnivå + 15 cm. NVE kontaktes
for å avklare forholdene for å etablere brygge i elva.

KONKLUSJON

Rådmannen anbefaler at grøntplan for Tangenelva vedtas med status som ikke juridisk
bindende temaplan. Planen skal være et verktøy for å utvikle Tangenelva og områdene rundt
til å bli et attraktivt område for friluftsliv og fysisk aktivitet, samtidig som man bevarer
verdifull natur og kulturminner i størst mulig utstrekning.
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