
"Sammen om framtida". Høringsuttalelse til kommuneplanens 
samfunnsdel 2021-2032 fra Stiftelsen Spydeberg prestegård. 

 

Høringsdokumentet for samfunnsdelen til Indre Østfold kommunes kommuneplan for 20021-2032 er 
et nyttig grunnlag til å kunne utvikle Indre Østfold til å bli et enda bedre sted. Stiftelsen Spydeberg 
prestegård støtter derfor kommunens innsats for å etablere et gjennomarbeidet og forpliktende 
styringsdokument. 

Stiftelsen Spydeberg prestegård har som vedtektsfestet formål  

• å forvalte Spydeberg prestegård som et nasjonalminnesmerke. 
• å formidle historien om opplysningstiden i Norge på 1700-tallet og Jacob Nicolai Wilses 

arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
• å formidle historien om 1814 og den betydningen disse hendingene har for oss i dag. 
• å skape interesse og engasjement for kultur- og miljøspørsmål, fredsbygging og ikke-voldelig 

konfliktløsning. 
• Barn og unge er en særskilt målgruppe. 

Stiftelsen Spydeberg prestegård ser de store fellesskapsverdiene som vi har i Indre Østfold. Disse må 
tas vare på, fordi de beriker og betyr mye  for dagens og framtidas Indre Østfoldinger.  Indre Østfold 
kommune må derfor satse på møteplasser, både ved å ta vare på de gamle og utvikle nye.  Vi støtter 
derfor målsettingene på side 28 i høringsnotat der planen legger opp til å skape gode 
rammebetingelser for frivilligheten. Videre støtter vi en stedsutvikling som tar vare på  vår kulturarv 
og kulturminner.  Tilrettelegging for friluftsliv for alle, også i nærmiljøene støttes. 

Stiftelsen Spydeberg prestegård tror at etter pandemien kommer dette til å bli enda viktigere noen 
gang. Betydningen av den rike naturarven og kulturarven vi har lokalt vil øke. Kortreist friluftsliv og 
kortreist historieopplevelse vil måtte få en større verdi. Det må få betydning for de veivalgene som 
legges i kommuneplanen.  

Stiftelsen Spydeberg prestegård vil derfor peke på følgende viktige innsatsområder: 

• Spydeberg prestegård må få mulighet til å fortsette arbeidet med legge enda mer til rette for 
barn og unge. 

• Kortreist historieopplevelse må fremmes og tilrettelegging for nye turstier må gjennomføres. 
Områdene på begge sider av Glomma har store framtidsmuligheter i seg. 

• Den gamle hovedveien mellom kirkene Spydeberg og Heli bør tilrettelegges som turvei. 
• Spydeberg prestegård ligger i et helhetlig kulturlandskap av stor verdi. Indre Østfold bør 

framover se sårbarheten i dette kulturlandskapet. Nærheten til Glomma har stor framtidig 
opplevelsesverdi og illustreres godt med nedenstående oversiktsbilde. 

 

 

 



 

 

Spydeberg prestegård er en del av det verdifulle landskapet langs Glomma.                                        Foto: Stig Sandem 

 

                                                                                         Spydeberg den 10 mai 2021 

                                                                                                 Harald Gullåsen (s.)   
                                                                                                          styreleder                                                                                                    

                                                                                       

 


