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Sak 14/00115
Innspill til «Kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og
nærmiljø»
Generelt
Frognmarkas venner understreker betydningen av at Frogn kommune følger opp
nasjonale mål tilknyttet idretts- og friluftslivspolitikken hvor det legges stor vekt på
betydningen av idrett- og friluftsliv for folkehelsa (se St.Meld. 26 (2011 – 2012)
«Den norske idrettsmodellen» (Kulturdepartementet, 2012).
Det er et overordnet mål at alle skal ha tilgang til grøntområder/ friområder og
sammenhengende sti/turveinett maks 500 meter fra boligen (se St.Meld. 18 (2015–
2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet).
I det videre planarbeidet må det, i henhold til veilederen fra Kulturdepartementet fra
2014 om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, legges stor vekt på
medvirkning.
Vi mener at de viktigste temaene for friluftsliv i kommunestyremeldingen bør være:
1. Sikring av arealer til friluftsliv.
2. Tilrettelegging og tilgjengelighet for friluftsliv.
3. Økt fysisk aktivitet i befolkningen gjennom utøvelse av friluftsliv.
I det etterfølgende har vi beskrevet ulike momenter og problemstillinger som bør
inkluderes i kommunestyremeldingen for disse temaene.

Generelt er ønsket mål for kommunens friluftslivspolitikk som følger:





Friluftsliv for alle, gratis og lett tilgjengelig.
Tilrettelegging, markedsføring og motivering slik at inaktive og lite aktive starter
med regelmessige turer i skog og mark. Ifølge Helsedirektoratet vil en kommune
på Frogns størrelse kunne spare det nasjonale helsebudsjettet med 700
millioner kr. årlig, om innbyggerne som ikke er fysisk aktive begynner med
daglige gåturer.
Det meste av fysisk aktivitet i Norge foregår ute i naturen. Friluftsliv i et
folkehelseperspektiv krever liten tilrettelegging, er tilgjengelig for alle og er gratis
å benytte. Det er derfor en god måte å aktivere størstedelen av befolkningen til
en meget lav pris.
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Tema 1 – Sikring av arealer for friluftsliv









Frogn kommune må sikre stort nok sammenhengende markaområde i
kommunen slik at en stadig voksende befolkning får plass til å utøve friluftsliv
og rekreasjon i en noenlunde uberørt natur og stillhet. Markagrensen må være
juridisk bindende, se også forslag til markagrense i vedlegg 1.
En markagrense vil også være i tråd med «Regional plan for areal og transport
i Oslo og Akershus» som ble vedtatt i desember 2015. Planen gir nytt og styrket
grunnlag for utarbeidelse av en markaplan. Se vedlagte utdrag av kravpunkter
(vedlegg 2).
Frogn kommunes prosjekt med kartlegging og verdisetting av friluftsområder
må inngå som en del av grunnlaget for en markaplan. Frognmarkas Venner har
utarbeidet eget kartgrunnlag og verdisetting som følger som vedlegg til vårt
innspill (vedlegg 3).
Arealforvaltningen må samordnes med nabokommunene med det siktemål å få
til en juridisk bindende markagrense for Follo. Prinsippene for
arealplanleggingen i «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus»
må legges til grunn.
Verdifulle nærskoger og naturområder som ikke naturlig kan omfattes av en
markagrense, må sikres. Eksempler er Brunskogen og lokalt viktig natur og
lekeområder i Klommestein skog.
Det må sikres arealer for grønne korridorer gjennom eventuelle nye
utbyggingsområder, mot viktige turmål og ut i marka. Et eksempel er vårt innspill
om grønne korridorer gjennom eventuelle nye byggefelt og veisystemer,
omfattet av forslag til områderegulering av Kolstad, Klommestein skog og
Odalen (vedlegg 4).
Strandlinjen er et svært viktig område for friluftsliv. Frogn kommune må derfor
søke å sikre tilgjengeligheten til disse områdene. Dispensasjoner til byggesaker
innen 100m-beltet langs fjorden må unngås.

Tema 2 – Tilgjengelighet
friluftsområder









og

tilrettelegging

av

alle

typer

Alle tett befolkede steder bør ha direkte tilgang til marka og ha et merket og
skiltet stinett for å finne veien ut i marka og hjem igjen. Frognmarkas Venner
bør bevilges fast årlig beløp for dekning av direkte utgifter til vedlikehold av
karttavler, skilt og merking samt nødvendig stirydding. Dugnadsarbeidet utfører
vi gratis, men innkjøpene koster.
Frogn kommune må medvirke til løsning der hvor Frognmarkas Venner ikke
oppnår avtaler om stirydding og merking av stier av stor betydning for
kommunens friluftsliv. Dette gjelder noen få grunneiere, men områdene og
stiene er viktige for befolkningen.
Mennesker med nedsatt mobilitet skal sikres adgang til friluftsliv. Frognmarkas
Venners prosjekt i Seierstenmarka bør være første delmål. Frogn kommune bør
følge opp med plan for egnede tilrettelagte traseer også andre steder. Dette
skal tas med i planleggingen av nye grønnkorridorer, og det bør vurderes mulige
oppgraderinger av eksisterende korridorer som langs toppen av
Skorkebergåsen.
Drøbaks nett av gamle stier og snarveier som nå er godt kartlagt må sikres
fortsatt tilgjengelighet.
Utfartsparkeringer bør være et kommunalt ansvar. Det er i dag parkering på
Røis, Stubberudtjernet og ved Lindebråte. Vedlikehold, brøyting og årlig leie av
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disse bør inngå som en del av Frogn kommunes innsats for et aktivt friluftsliv.
Frognmarkas Venner betaler i dag grunnleie for plassene ved Stubberudtjernet
og Lindebråte, og Skiforeningen betaler på Røis.
Tilrettelegge og gjøre turmål tilgjengelig og attraktive for friluftsliv. Sikre historisk
interessante steder som turmål eks: Skanseåsen bygdeborg, Tjuvåsen
bygdeborg, Holtfurua, Dalsmåsan/Glennemåsan, Saraåsen, Furukollen,
Agnormåsan, Breimåsan og Oppegårdtjernet.

Tema 3 – Organisering av det videre arbeidet gjeldende friluftsliv for
befolkningen








Frogn kommune må sikre seg nødvendig dedikert bemanning for fremme av
friluftsliv og folkehelse og ivaretakelse av natur. Det bør opprettes en dedikert
stilling i kommunen til dette formålet. Vi trenger, og befolkningen fortjener, hjelp
til gode og billige tiltak, ikke byråkratisk bråstopp.
Frogn kommune må styrke innsatsen for å kanalisere tippemidler til
friluftsformål. I den siste veilederen fra Kulturdepartementet for kommunal
planlegging for idrett og friluftsliv fra 2014, understrekes det at for å nå slike mål
må spillemidlene prioriteres til anlegg for egenorgansiert fysisk aktivitet.
Frogn kommune må legge til rette for et organisert samarbeid med frivillige lag
og foreninger, blant andre Frognmarkas Venner og Frogn Historielag, gjennom
opprettelsen av eget friluftsråd i Frogn. Vi stiller gjerne med prosjektideer og
dugnadsvilje.
Skogsdrift og friluftsliv har bydd på utfordringer for både skogeiere og turfolk.
Frognmarkas Venner mener konfliktnivået kan dempes betydelig ved god
kontakt mellom friluftsinteresser og skogeiere. Vi oppfordrer Frogn kommune til
å bidra til dialog.

Med hilsen for
Frognmarkas Venner

.
Øystein Giertsen
Leder

Vedlegg:
1. Forslag til markaplan for Frogn. Frognmarkas Venner 2012
2. Kravpunkter fra «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».
Utdrag
3. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Frogn. Frognmarkas Venner
2016.
4. Innspill til Områderegulering for Kolstad, Klommestein skog og Odalen.
Frognmarkas Venner 2015.

3

