
From: Johnny Østreim <ostreim@live.no> 
Sent: 1. april 2022 19:16 
To: Ørnevik, Ole Tom 
Subject: Sv: Fakta opplysninger 
 

Hei. 
 
Det har vært et lederskifte i historielaget, så ting har tatt litt lenger tid i en overgangsperiode 
enn det som er vanlig. 
 
Når det gjelder kulturminner oppover Bøylestadveien, viser jeg til registreringene jeg har 
gjort tidligere (jfr. Kulturminneplanen). Jeg tenker da på: 
 

 Espeland brygge ("Malmbryggen"): Ble blant annet brukt i forbindelse med frakting 
av kobbermalm fra gruvene på Bøylestad og Skyttemyr til kobberverket på Osevollen 
(1870- og 80-årene). Koordinater: N 58' 31.6510', Ø 008'39.5102' 

 Jernbanetrase i Espelandlia: I forbindelse med kobbergruvedriften ble det i 1878 
bygget en jernbane fra Espeland brygge til Bøylestad kobbergruver. Strekningen var 
på 6-7 kilometer. I dag følger mesteparten av strekningen dagens veitrase, men i 
Espelandslia går traseen fortsatt 960 meter. Koordinater ved veiens begynnelse 
(nærmest Ustad): N 58' 31.6128',Ø 008' 394713' 

 Jernbanetrase Bøylestadgruvene: Denne strekningen er ca. 580 meter lang. Går inn i 
skogen like før bakken ned mot Lillemyr og Bøylestad. Koordinater ved traseens 
begynnelse: N 58' 34.0098', Ø 008' 42.4060'. Koordinate ved traseens slutt (inne ved 
Bøylestadgruvene): N 58' 34.3511', Ø 008' 42.4009'. 

 Skyttemyr gruver: Ca. 7 kilometer fra Blakstad brua, høyre side av veien. I drift fra 
midten av 1860-årene til 1882. 

 Bøylestad gruver: Nevnt i ovennevnte jernbanetrase. I drift fra ca. 1870-1885. 

 
Mvh. Johnny Østreim 
Froland historielag 

 
Fra: Ørnevik, Ole Tom <Ole.Tom.Ornevik@froland.kommune.no> 
Sendt: onsdag 19. januar 2022 07:58 
Til: Johnny Østreim <ostreim@live.no> 
Emne: SV: Fakta opplysninger  

  
Hei! 
Jeg satt ingen frist, men er takknemlig dersom det kommer relativt snart. Jeg holder på å skrive 
konsekvensanalyse der deres rapporter er vesentlig for utredningen. Merk deg at det er kun det som 
måtte kunne tilføyes ut over det som riksantikvaren allerede har registrert seg. 
  
Vennlig hilsen 
  
Ole Tom 

  



Fra: Johnny Østreim <ostreim@live.no>  
Sendt: onsdag 19. januar 2022 00:38 
Til: Ørnevik, Ole Tom <Ole.Tom.Ornevik@froland.kommune.no> 
Emne: Sv: Fakta opplysninger 

  

Beklager sent svar. 
  
Denne mailen hadde dessverre havnet i søppelposten, og jeg fikk først "fisket" den opp nå. 
Har vi noen frist på når vi skal svare? Jeg kan ikke se at jeg har mottatt det nevnte 
kartutsnittet i egen mail ennå. 
  
  
Mvh. Johnny Østreim 

 
Fra: Froland kommune v/Ole Tom Ørnevik <ole.tom.ornevik@froland.kommune.no> 
Sendt: onsdag 12. januar 2022 09:46 
Til: ostreim@live.no <ostreim@live.no> 
Emne: Fakta opplysninger  

  
Hei! 

Vi har mottatt 2 arealinnspill til arealdelen av Froland kommuneplan, Bøylestad og Jomås. Ifm. 

konsekvensutredning holder vi med fakta innhenting av bl.a. Kulturhistorie innenfor 

planavgrensingen. Når det gjelder Bøylestad har jeg sett på riksantikvarens registreringer, samt 

SEFRAK registrerte bygg. Vi har enda ikke foretatt samme øvelse av Jomås. 

 

Men, sitter Froland Historielag med ytterligere informasjon som berører disse to 

innspill/planavgrensingene? I såfall, kan dere være så snille å sende oss disse opplysningene? Sender 

kartutsnitt med inntegnet innspill i egen mail. 

 

På forhånd Tusen takk! 
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