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        Oppegård/Langhus 25.01.2019 
Oppegård kommune 
Rådhuset 
1410 Kolbotn 
 
Ski kommune 
Rådhuset 
1400 Ski 
 
 
Innspill til kommuneplanen: 

Friluftsområdet Tussetjern 
 
Oppegård Vel og Langhus Vel foreslår at Tussetjern prioriteres som friluftsområde for 
Nordre Follo kommune! 
 
Dagens situasjon 
 
Tussetjern ligger på grensen mellom Ski og Oppegård og har kort gang- og sykkelavstand til 
halvparten av befolkningen i Nordre Follo kommune. Ski kommune har kjøpt eiendommen 
Møllerenga sydøst for Tusse, med sikte på å kunne utvikle området til idrett- og friluftformål. 
Langhus Vel har anlagt en enkel tursti med klopper rundt Tussetjern, en badebrygge 
nedenfor Møllerenga, bygd flere stupebrett og satt ut parkbord på østsiden av Tussetjern. 
Tunet på Møllerenga ligger mindre enn 100 m fra vannet og har en lang strandlinje sydøst i 
vannet. På Vevelstad ligger det en rekke Idrettsanlegg, de nærmeste mindre enn 200 m fra 
Tussetjern, og et romslig grendehus - Langhuset. Ski Historielag har merket en kultursti i 
området. 
Oppegård kommune har anlagt en badeplass på vestsiden av Tusse. Oppegård Vel har 
bidratt med badebrygge og grillplass på stedet.  Anlegget har romslige arealer på land, 
toalett og en liten strand på et tidligere område med siv.  
Mesteparten av østsiden av Tusse har alltid vært attraktiv for ungdom, da det er mye 
svaberg og solen forsvinner sent på ettermiddagen. Badestedene har gamle navn som 
Jentebadet, Guttebadet, Stupet og Familiebadet. 
 
Kobling idrett og friluftsliv – nye brukergrupper 
 
Med en bedre tilrettelegging av området rundt Tussetjern til vil langt flere få glede av området 
enn i dag. Dette gjelder særlig eldre, bevegelseshemmede, ungdom og barnefamilier. 
Området kan også bli et viktig supplement til idrettsanleggene på Vevelstad. Dette er i tråd 
med ønsket om å etablere nye felles møteplasser for innbyggerne i den nye kommunen.  
 
Mulig «utvikling» av området 
 
Stien rundt Tusse bør utbedres til en standard med bredde på 1,5-2,0 m. Så langt det er 
mulig bør traseen gjøres farbar for rullestolbrukere. Eksempelvis kan deler av stien ha 
grusdekke, mens andre deler kan bygges som «boardwalk», dvs. en plankebro som ligger 
over terrenget og gir minimal påvirkning på terreng og vegetasjon.   I bukta nedenfor 
Møllerenga kan det anlegges en badestrand som kan bli fullt på høyde med de beste 
badestedene på øyene i indre Oslofjord.   
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Det er arealer på Møllerenga og rundt Tusse, som kan benyttes til friluftsaktiviteter hele året. 
Med en bedre sti rundt Tusse vil også bevegelseshemmede få glede av området. Området 
vil bli lettere tilgjengelig for sportsfiske og det kan bygges fiskebrygge for 
bevegelseshemmede..  
 
Boligfeltet mellom Tusse og Berghagan 
 
Avstanden mellom Industrifeltet på Berghagan og Tusse er ca. 200 m. I kommuneplanen 
foreslår Ski kommune at halvparten av dette området utbygges som boligfelt. Dette 
boligfeltet må tas ut av kommuneplanen, da det er stor risiko for at strandlinjen «privatiseres» 
av bebyggelse bare 100m fra vannet. 
 
Friluftsanlegg og kulturminner 
 
I området mellom Vevelstad og jernbanen kan det anlegges flere tur- og treningsstier. Og 
sist, men ikke minst, er det en rekke kulturminner langs bekken mellom Tusse og Vevelstad 
stasjon, som bør komme frem i lyset. Det samme gjelder kulturminnene i utløpsbekken fra 
Tusse, dvs. mellom Tusse og Fv. 156. Rundt Tusse er det steder med historisk bruk som 
f.eks. forsøk med birøkting og utplanting av fremmede trær/arter som i dag er en naturlig del 
av vegetasjonen. Alt dette kan gjøre området attraktivt i undervisningssammenheng. Ski 
historielag har uttalt seg positiv til forslaget. 
 
Sentralt for store befolkningsgrupper 
 
Det omtalte området ligger meget sentralt i den nye Nordre Follo kommune. Store deler av 
bebyggelsen i Oppegård/Greverud/Myrvoll og Langhus/Vevelstad/Bøleråsen vil ha mindre 
enn 3 km gang/sykkelavstand til friluftsområdet. Gang- og sykkelvegnettet mellom Ski og 
Siggerud via Langhus og Vevelstad er godt. Gang- og sykkelveinettet gjennom Oppegård 
forbedres stadig, noe som gjør området svært attraktivt for størstedelen av befolkningen i 
Nordre Follo kommune. 
 
 
 
 
……………………………..     …………………………………. 
Mikael Bergqvist      Trond Linnestad 
Styreleder Oppegård Vel     Styreleder Langhus Vel 
 
Vedlegg: Friluftsområdet Tussetjern, ideskisse. 
 
Kopi:  De politiske partiene i kommunestyrene i Ski og Oppegård 

Forum for natur og friluftsliv - FNF Oppegård/Akershus 
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