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

 

"Det gode sted" blir ikke til av seg selv, det må bygges stein for stein gjennom bredt folkelig 
engasjement og gode styringsverktøy for de som skal fatte beslutningene. Høringsdokumentet for 
samfunnsdelen til Indre Østfold kommunes kommuneplan for 2021-2032 er et nyttig grunnlag til å 
kunne utvikle Indre Østfold til å bli et enda bedre sted. 

Spydeberg Historielag ser de store fellesskapsverdiene som vi har i Indre Østfold: en rik og variert 
naturhistorie med Glomma og istidsraene som viktige linjedrag i et fruktbart jordbrukslandskap. Det 
området vi skal ta vare på og utvikle videre har tallrike spor både over og under bakken etter alle de 
som opp gjennom historien fant Indre Østfold et svært attraktivt sted å bo. Dette må tas vare på, 
fordi det beriker og betyr noe for dagens og framtidas Indre Østfoldinger. Livsutfoldelse i hverdag og 
fest er krumtappen i alt kulturliv. Indre Østfold kommune må derfor satse på møteplasser både ved å 
ta vare på de gamle og utvikle nye. Spydeberg historielag tror at etter pandemien kommer vi til å se 
at dette er enda viktigere enn 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.  

Ved å satse på dette får barn og unge kanskje den største gevinsten. Ny satsing på kortreist 
historieopplevelse og kortreist friluftsliv gir gode oppvekstvilkår for alle, også for lavinntektsgrupper 
og barn, unge og voksne med særskilte utfordringer. 

Spydeberg historielag tror at innbyggerne i den nye og store kommunen fortsatt har mye uoppdaget i 
sitt eget nærmiljø.  Det bør derfor stimuleres til aktiviteter av typen: "Bli kjent i din egen kommune".  
Historielagene, bygdebokmiljøene og tilsvarende frivillige organisasjoner forsker fram ny kunnskap, 
de formidler denne kunnskapen og de forvalter bygninger og samlinger. Kommuneplanens 
samfunnsdel må bekrefte at denne frivillige innsatsen er en forutsetning for at vi "sammen om 
framtida" kan bygge en enda bedre og triveligere kommune.  

Gjennom Plan- og bygningsloven og en rekke andre lover har kommunen selv ansvar for at livsmiljøet 
til innbyggerne tas vare på og forvaltes også i et langt framtidsperspektiv. 

Spydeberg historielag vil derfor peke på følgende innsatsområder: 

• Bygdetun og museer i kommunen må erkjennes som viktige møteplasser. 
• Spydeberg prestegård og Høytorp fort må få mulighet til å fortsette arbeidet med å 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. 
• Kulturminneplan for Spydeberg er ikke gjennomført, tross bevilgning fra Riksantikvaren. 
• Planverktøyet Askeladen har fortsatt store mangler i registrerte kulturminner. Dette gjelder 

særlig i området Trollerudåsen, Hylliåsen og landskapsrommet Skjærsaker-Heli-Giltvedt. 



• Stasjonsgata i Spydeberg har et verdifullt trehusmiljø som gir hovedgata et gjenkjennende 
trekk. Dette må ivaretas av planmyndighetene. Det samme vil kunne gjelde for flere andre av 
Indre Østfolds tettsteder. 

Sårbare verdier og sårbare grupper er de som ofte taper i politiske beslutninger. En framtidsrettet 
kommuneplan er det som best kan bøte på dette. Spydeberg historielag støtter derfor kommunens 
innsats for å etablere et gjennomarbeidet og forpliktende styringsdokument. 

 

 


