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13.10.2022 

 

Folkevalgte politikere i Frogn Kommune 

og 

Frogn kommune, postmottak@frogn.kommune.no 

 

 

Kirkeparken i Badeparken er i ferd med å ødelegges for alltid 
 
Bruken av Kirkeparken i Badeparken til «tunge» arrangementer, som festivaler, slik 

det har vært tilfellet de siste fem årene, er i ferd med å påføre parken og de gamle, 

store eiketrærne varige skader som ikke lar seg tilbakeføre eller reparere. 

Verneforeningen gamle Drøbak ber derfor Frogn kommune innstendig om å frede 

parken for slike arrangementer nå, og tilbakeføre den til det vakre inngangsområdet til 

parken slik det engang var. En konsert gir glede for mange i noen i timer. Badeparkens 

trær har bragt og vil forhåpentlig bringe, glede og trivsel for alle, i mange generasjoner 

i framtiden.  

Verneforeningen gamle Drøbaks verdi-grunnlag er tuftet på å bevare og styrke 

Drøbaks særegne kulturminner, kulturmiljøer og kulturverdier. En viktig del av dette er 

Badeparken med sine mange gamle og markante trær i den såkalte Kirkeparken. 

Trærnes verdi kan vanskelig måles, og deres betydning for landskapsbilde og 

biologisk mangfold er stor.  

Allerede i 2018 varslet Verneforeningen om at Kirkeparken i Badeparken ikke egner 

seg som festivalarena. Den gangen viste vi også til en uttalelse av kommunens 

daværende arborist Kenneth Thommassen, som skrev i sin rapport til Frogn kommune 

av 29/8 2017 «Kartlegging og konsekvensanalyse av naturverdier med forholdsregler 

og anbefalinger», i kapittel 4.5 om påvirkningen på den gamle vegetasjonen ved 

anlegg av gangveier, graving og tung transport og annen virksomhet innen parken. 

Ved slik bruk «... kan trærne bli utsatt for jordkompresjon og mekaniske skader. Når 

kompresjon av jorden forekommer, minskes lufttilførselen til røttene, samt til andre 

organismer i jorden. Dette fører til at trærne mister vann og næring, samt at de må 

etablere nye røtter. Dette kan medføre alvorlig rotråte, men vil med sikkerhet 

medføre at deler av trærne vil dø (uthevet her). Dvs at deler av et enkelt individ ikke 

vil kunne transportere essensielle næringsstoffer opp til krona, samt ned til røttene. 

Det kan ta 5-10 år før skader på røtter viser seg i treets krone (tilbaketørking og 

betydelig mindre greinsetting)».  

 

Under befaring i parken samme høst gjentok han dette og advarte på det sterkeste 

mot å utsette røttene til de gamle trærne i Kirkeparken for belastningen av tunge  
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kjøretøy, da slik kompresjon og slitasje av grunnen over røttene, kunne gi alvorlige og 

varige skader på de gamle trærne.  

 

Arboristens konklusjoner og advarsler er i direkte motstrid med Frogn kommunes 

forslag til «Forvaltningsplan for Badeparken». Etter flere år med arrangementer i 

Kirkeparken ser vi tydelige tegn på at det arboristen advarte mot, allerede har skjedd.  

 

I flere år har trærne fått tørre greiner i toppene og store greiner er allerede blitt fjernet 

på grunn av tørke og skader.  

 

Dette har verneforeningen påpekt i skriv til Frogn kommune nærmest årlig pluss ved 

leserinnlegg og intervjuer i Amta. Gressplenen i hele området viser stor slitasje etter 

mangeårig bruk som festivalarena. Hellelagte gangveier er sunket og skadet etter 

belastning av biler, menneskemengder og transport av tunge gjerder og toaletter. 

Kommunen har gjort prisverdig forsøk på å legge ny plen i område rundt fontenen, 

men dette ble total meningsløst da festivalsesongen allerede startet noen få uker etter 

at den ble tilsådd. Og selv om det legges «festivaldekke», blir underliggende gress 

kvalt når det dekkes til i over 14 dager som i dette tilfelle (to påfølgende festivaler).  

 

Deler av Kirkeparken viser fremdeles tydelige spor etter slitasje grunnet 

rehabilitering/restaurering av Herrebadet og kaianlegget i 2020/21. Med tanke på 

nedstenging av nordre del av Badeparken, ved planlagte rehabilitering av mur- og 

kaianlegg i tiden fremover, blir situasjonen for Kirkeparken, inngangsportalen til 

resterende park, ikke bedre.  

 

Vi synes det er oppsiktsvekkende at Frogn kommune, på tross av mangfoldige 

henvendelser og bekymringsrapporter fra Verneforeningen, Kunstforeningen og 

naboer som er plaget med støy og sjenerende trafikk i hagene, velger å fortsette den 

ødeleggende bruken av Kirkeparken til ulike events. Kirkeparken har vært stengt eller 

okkupert i til sammen flere uker i år grunnet opp- og nedrigging med store følger for 

bla Varmbadets utstillinger og manglende tilgang til for barn til lekeplassen. 

Nærheten til kirken og gravlunden og områder som er ment til kontemplasjon og ro 

som minnelunden, egner seg dårlig for slike arrangementer.  

 

Andre kommuner er i større grad restriktiv og/ eller har utarbeidet strengere krav ifm 

festivaler og arrangementer. For eksempel setter Moss kommune strenge krav om at 

vegetasjon ikke skal være truet for å gi tillatelse til utleie til festivaler. De setter også 

krav om at festivalområde skal være ryddet dagen derpå. Oslo kommune har laget en  
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veileder «Arbeid nær trær» til bla arrangement av festivaler 

(https://www.oslo.kommune). Denne anbefales Frogn kommune å sette seg inn i. 

 

Verneforeningen har fått opplyst at Kirkeparken er utleid til lignende arrangementer 

som i år, også fremover i tiden. Verneforeningen vil på det sterkeste anbefale at 

Kirkeparken fredes for slike arrangementer i framtiden og tilbakeføres til en vakkert og 

innbydende inngangsport til en Badeparken, slik mange en gang kjente den.  

 

Verneforeningen er ikke motstandere av festivaler eller andre arrangementer, men det 

bør skje i områder av byen som ikke påfører byen varige skader.  Vi foreslår for 

eksempel Bankløkka, Sjøtorget, Gjestehavnen, Seiersten Skanse eller Seiersten 

stadion.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Halvor Jensen 
Leder 

Egil Ole Øen 
Nestleder 
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