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Høringsuttalelse fra Frognmarkas Venner :
«Kommuneplan for Frogn - melding om mindre endring av planbestemmelse §
18-2 og forslag om innføring av meldeplikt for hogst i hht Skogbruksloven §
11»
Frognmarkas Venner har som formål å sikre at det vesentlige av de gjenværende
skogsområdene i Frogn beholdes som skog og friluftsområder og ikke omreguleres til
utbyggingsformål. I disse skogene har det i generasjoner vært drevet skogbruk, og
skogeiere som prioriterer å forvalte sin skog ved bærekraftig skogbruk er viktige for
Frognmarkas fortsatte eksistens.
Frogns kommuneplan 2013-2025 inneholdt for første gang et eget markaplankart
med hensynsoner og bestemmelser. Frognmarkas Venner støtter intensjonen om å
sikre skogbruk og friluftsinteressene i Frognmarka gjennom direkte dialog med
grunneierne.
Vi tar til etterretning at det ble gjort feil i saksbehandlingen forut for vedtaket av
kommuneplanen, blant annet ved å gå ut over skogbrukslovens bestemmelser, og at
dette nå planlegges rettet opp i et nytt vedtak.
Det er avgjørende for oss at den dialogen det legges vekt på i høringsdokumentet
faktisk iverksettes. For de grøntområder Frogn kommune har merket ut som særlig
viktige for friluftslivet for friluftslivet foreslår vi følgende: Kommunen må snarest ta
kontakt med gjeldende skogeiere for å drøfte fremtidig skogsdrift med sikte på å
komme frem til avtaler om skogsdrift som er akseptable for både friluftsinteresser og
skogbruket. Gjennom samtaler bør det være mulig å komme til en bedre felles
forståelse av verdien av våre skogsområder som både friluftsområder/naturområder
og som områder for skogproduksjon. Med en slik felles forståelse blir det lettere å
unngå konflikter og lettere å kunne gå ut med felles informasjon i forkant av hogster
som berører de mest brukte friluftsområdene i Frogn.
Dersom avtaler går ut over skogbrukslovgivningens bestemmelser, og dette
medfører en ikke uvesentlig økonomisk belastning for skogeierne, må kommunen
kompensere for disse ulempene ved økonomisk erstatning eller tiltak.
Blant de områdene kommunen har pekt på som spesielt viktige er Brunskogen ved
Drøbak i en særstilling. Brunskogen er en liten nærskog som er omkranset av
bebyggelse. Den er under sterkt press. Skogbruksloven gjelder også for denne
skogen. Her haster det med politisk handling for å kunne beholde skogen som
verdifullt friluftsområde.
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