Follomarka

Vil sikre natur- og friluftsområdene i et
100 års perspektiv

Innledning

Bærekraftig Follo har foreslått at det utarbeides en markaplan for Follomarka, for å
sikre de viktigste natur- og friluftsområdene i Follo i et 100 års perspektiv. Forslaget
ble fremmet i 2005 i forbindelse med oppstarten av samordnet
kommuneplanrullering i Follokommunene. Både politikere og administrasjon i alle
kommunene har uttrykt positiv holdning til forslaget, og i Follorådets regionale
føringer 2009 er det et uttrykt mål at ” Folloregionens sammenhengende
grønnstruktur skal sikres som grunnlag for rekreasjon og livskvalitet og at
produksjonsgrunnlaget og det biologiske mangfoldet i regionen skal bevares.
Denne presentasjonen oppsummerer:

– Vårt innspill fra 2005
– Politiske signaler om å ta vare på markaområder og grønnstruktur
– Friluftslivets rolle i et folkehelseperspektiv
– Aktuelle saker i den enkelte kommune
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Bærekraftig Follo har foreslått å opprette Follomarka på ca 280 km2
for å sikre friluftsområdene i et 100 års perspektiv
Bakgrunnen er det store utbyggingspresset i Follo de siste 40-50 årene, som har ført
til at Follolandskapet har gjennomgått store forandringer.
Befolkningsøkningen har vært formidabel og Follo har hatt noen av Norges største
samferdselsprosjekter med utbygging av E6, E18 og dobbeltsporet jernbane.
Dette har rykket opp de sammenhengende natur- og kulturlandskapene som tidligere
preget Follo, og fører stadig til at:
• Store og små friområder forsvinner
• 100-meterskogene og eventyrskogene
blir borte
• Nærmiljøet forringes ved at mulighetene
for friluftsliv og rike naturopplevelser
forvitrer

300
250

Befolkningsvekst i prosent
1960 – 2006

200
150
100
50

Figuren viser at Follo har hatt den prosentvis høyeste
befolkningsveksten i perioden 1960 til 2006
sammenlignet med hele Norge, Oslo, Akershus og de
ulike regionene i Akershus
Folketallet i Follo var ca 43000 i 1960 og pr 1.1.2010
var det økt til 125 810
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Tåler Follo en vekst på ytterligere 30000-40000 mot 2025?

Forslaget omfatter viktige markaområder i Frogn, Nesodden,
Oppegård, Ski, Vestby og Ås
Svartskog (Oppegård og Ås)
Gjersjøen og Kantoråsen (Oppegård)
Nøstvedtmarka (Ås og Ski)
Nesoddmarka (Nesodden)
Nordre Frogn (Frogn)
Seierstenmarka (Frogn)
Frogn Kirke (Frogn)
Søndre Frogn (Frogn)
Breivoll (Ås)
Nordbymarka (Ås)
Årungen – Åsmåsan (Ås)
Vardåsen (Ås)
Eldor (Ås)
Tirud – Kroer – Glenne (Ås)
Holstadmarka (Ås)
Erikstadmarka (Vestby)
Knalstadmarka (Vestby)
Vestbymarka (Vestby)
Gardermarka (Vestby)
Tomarka (Vestby)
Mossemarka (Vestby)
Sonsmarka (Vestby)

Ingen eksakte grenser, men innspill til diskusjon

Follomarka skal sikre friluftsområdene i et 100 års perspektiv

Opprettelsen av Follomarka vil blant annet:
• Sikre et aktivt friluftsliv som gir bedre
folkehelse og høyere livskvalitet
• Sikre biologisk mangfold og kulturminner
• Gi mulighet for å oppleve stillhet og ro
• Sikre helhetlige natur- og kulturlandskap
• Sikre nærhet til marka for alle og
tilgjengelighet for unge og gamle
• Gi forutsigbarhet for planlegging i
kommunen
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Viktigheten av å ta vare på markaområder og grønnstrukturen
er framhevet i mange politiske sammenhenger
Stortingsmelding 39 (2000-2001) ”Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet”:
• ”Kommunane bør derfor setje klare mål for forvaltninga gjennom juridisk
bindande planar der omsynet til friluftslivsinteressene blir lagt større vekt på
• Ein slik plan med en markagrense mellom utbygging og viktige friluftsområde bør
etablerast i alle kommunar med tettstadsnære markaområder innan 2006
Akershus fylkesplan 2004-2007 (senere forlenget til 2009) – delmål naturressurser:
• Et framtidig utbyggingsmønster med klare, langsiktige grenser mot
landbruksområder, kulturlandskap og natur- og friluftsområder og Oslofjorden
• En mest mulig sammenhengende grønnstruktur innenfor de bebygde områdene
av hensyn til befolkningens rekreasjonsmuligheter i nærområdene og for å
ivareta det biologiske mangfoldet i Akershus
Follorådets regionale føringer for samordnede kommuneplaner for Follo (2009):
• Folloregionens sammenhengende grønnstruktur skal sikres som grunnlag for
rekreasjon og livskvalitet. Produksjonsgrunnlaget og det biologiske mangfoldet i
regionan skal bevares
• ”Follomarka” som et delvis sammenhengende regionalt natur-, frilufts-, og
rekreasjonsområde skal defineres mtp hva den omfatter, hvilke kvaliteter som er
viktig å ta hensyn til og hvordan den kan forvaltes

Gjeldende kommuneplaner påpeker viktigheten av å ta vare på
markaområdene og behov for samarbeid
•

•
•

•

•
•

”Oppegård har verdifulle grøntområder i nærheten av de bebygde områdene.
Marka i øst og deler av Svartskog i vest er store sammenhengende naturområder,
som strekker seg over i nabokommunene Ski og Ås. Dette er kommunens viktigste
friluftsområder og deler av en regional grøntstruktur, som kommunene må
samarbeide om å ta vare på”
Ski beskriver ønsket status i 2019: ”De større sammenhengende natur- og
friluftsområdene innenfor marka er bevart til beste for kommunens innbyggere.”
Ås vil ”vurdere ulike virkemidler for å sikre LNF-områder med spesielle kvaliteter
knyttet til kulturlandskap, natur og friluftsliv. Som en del av denne vurderingen skal
kommunen ta initiativ til samarbeid med Follokommunene om etableringen av en
Follomark.”
Vestby: ”Kommunen skal arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer
viktige natur- og kulturlandskapsområder for nåværende og fremtidige
generasjoner”
Frogn: ”Forvaltningen av utmarksområder følges opp gjennom utarbeiding av en
markaplan.”
Nesodden: ”Muligheten for en felles markagrense for kommunene i Folloregionen
skal vurderes.”

De politiske partiene i Follo ga før kommunevalget 2007
positive svar på spørsmålet om etablering av Follomarka
Bærekraftig Follo ønsket at valget 2007 skulle bli et miljøvalg.
Tre miljøutfordringer ble sendt som innspill til partiprogrammene og senere
fulgt opp med konkrete spørsmål til partiene. 54 av 58 lokalpartier svarte.
1. Vil ditt parti ta initiativ til å få utarbeidet en markaplan for Follo og
dermed opprettelse av Follomarka?
– Så godt som alle sa at de ville gå inn for en markaplan. Noen ville ta initiativ,
mens andre ”er gjerne med”. Noen få sa at de ikke hadde tatt konkret stilling
til Follomarka

2. Vil ditt parti gå inn for å lage en helhetlig plan for å få til en betydelig
reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruk i din kommune?
– Alle ville ha en klimaplan, og mange hadde konkrete forslag til innhold

3. Vern av dyrka mark. Vil ditt parti hindre all omdisponering av dyrka mark
til andre formål?
– Her var det en del variasjon. De fleste signaliserte en restriktiv holdning, men
viste samtidig til at det i noen tilfeller kan være riktig å omdisponere mindre
områder til viktige formål
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Friluftslivet spiller en viktig rolle i et folkehelseperspektiv
•
•
•
•

Helsekostnadene i Norge er ute av kontroll
Samhandlingsreformen gir kommunene økt ansvar
Fysisk inaktivitet er framtidas store helseutfordring
Skal kommunene klare å håndtere dette må det satses på
forebygging

På ski Follomarka
Foto: Marianne Gjørv

Fysisk inaktivitet koster samfunnet mange milliarder i året
• Sykehusutgiftene dobles hvert 10. år
• Sykehuskostnader i 2011 er nesten 100
milliarder kroner
• Totale helseutgifter i 2011 er over 200
milliarder kroner i 2011
• Fysisk inaktivitet er den største
enkeltårsaken til kostnadsveksten i
helsesektoren
• Sykefraværet øker i takt med kroppsvekta
• Neste ”kostnadsbombe” kommer fra
dagens 50-70 åringer

Myten om den spreke nordmann står for fall
•
•
•

•

Nordmenn er blant de minst fysisk aktive i Europa til tross for at vi har mest fritid,
(kjører bil i stedet for å gå og sykle til daglige aktiviteter, selv på korte avstander)
Siden 80-tallet har det vært en fordobling i antall fete kvinner og en tredobling i
antall fete menn i Norge
Bare 1 av 5 voksne nordmenn oppfyller de nasjonale anbefalingene om daglig
fysisk aktivitet (30 minutter)
Bare ca halvparten av norske 15-åringer oppfyller de nasjonale anbefalingene om
fysisk aktivitet (60 minutter)
Tid brukt til ulike fysiske aktiviteter en gjennomsnittsdag i ulike
land i Europa. Alder 20-74 år. Minutter
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Den teknologiske og samfunnsmessige utvikling har i
betydelig grad redusert daglig fysisk aktivitet

• Byer og tettsteder fortettes
og miljøer som stimulerer til
aktivitet forsvinner
• Utearealer i nærmiljøet
stimulerer i liten grad til
fysisk aktivitet og lek
• Mer stillesittende arbeidsliv
pga teknologisk utvikling
• Mer tid brukt til PC og TV på
fritiden
• Mindre aktiv transport (kjører
bil i stedet for gå og sykle)

Mangel på fysisk aktivitet gjør oss syke
• 2/3 av befolkningen ønsker å
bli mer aktiv i naturen og
nærmiljøet (friluftsliv)
• Friluftsliv i nærmiljøet er det
mest effektive
helsefremmende tiltaket
• Friluftsliv og
naturopplevelser
– forebygger
livsstilssykdommer
– gir bedre fysisk og
psykisk helse
– gir økt livskvalitet og
stedstilhørighet

Folkehelse skapes der folk bor

Kommunal forankring
Politisk mobilisering, kunnskap, motivasjon, ressurser og
handling bør i størst mulig grad være forankret lokalt (politikerne
må ville noe – ha visjoner)

Kommunal planlegging
Ny plan- og bygningslov slår fast at folkehelse skal integreres i
kommunal planlegging og tilrettelegging for fysisk aktivitet er et
sentralt tema (etablere Follomarka og gang og sykkelveier)

Helsesektoren
For å møte dagens helseutfordringer må helsetjenesten utvide
fokus fra det kurative til også å omfatte det forebyggende og
helsefremmende arbeid (stimulere til daglig aktivitet i
nærmiljøet)

Folkehelse skapes der folk bor

Skole og barnehage
Barn og unge tilbringer ca 30 000 timer i allmenndannende
institusjoner. Skole og barnehage er derfor viktige arenaer for å
etablere gode aktivitetsvaner og sikre daglig fysisk aktivitet
(kommunen som skole- og barnehageeier må stimulere til fysisk
aktivitet)

Samferdsel
Dersom 100.000 inaktive begynner å gå eller sykle til jobben,
blir besparelsen for samfunnet nærmere tre milliarder kroner i
året (TØI 2002)

Kultur og fridtid
Kommunens tradisjonelt sterke anleggsfokus må utvides til å
inkludere arbeid for å utvikle et tilpasset aktivitetstilbud for alle
kommunens innbyggere (Sosiale møteplasser med stimulering
til fysisk aktivitet - eksempelvis på Breivoll)
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I Assurdalen i Ski planlegges det steinbrudd og massedeponi
som forberedelse til en fremtidig Motocrossbane

Bærekraftig Follo mener det er store uavklarte spørsmål
knyttet til reguleringsplanen for Motocross i Assurdalen
Reguleringsplanen er stadfestet av Miljøverndepartementet.
Vi tillater oss å stille spørsmål ved grunnlaget:
• Bekkelukking. NVE har gitt konsesjon for å lukke 315 m av Assurbekken under
visse vilkår, men hvem har ansvar dersom bekken går tett?
• EU’s vanndirektiv. PURA har mål om ”God kjemisk og økologisk tilstand i
vannområdet Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget”.
Bekkelukkingen vil gi negativ startkapital til PURA.
• Et levende vassdrag. Ålen er en kritisk truet art – greier man å sikre
levevilkårene for den?
• Motocross eller massedeponi? Da forslaget om Motocross i Assurdalen ble
lansert var det snakk om et tiltak for barn og unge, en bane ”nede i dalen”. som
erstatning for Stallerud Det som planlegges nå er primært et massedeponi. ”Det
presiseres at det ikke søkes om etablering av selve motocrossanlegget nå”
(Norconsult 26.5.10)
• Støyproblemer. SFT mener at tiltaket ikke vil være i konflikt med MD’s
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, idet det ikke er boliger
som ligger i gul eller rød sone. Det er ikke gjennomført vurderinger av
støymessige konsekvenser for friluftsliv i området. Støyberegninger viser
imidlertid nivåer langt over det som er akseptabelt for friområder

Tilførselsbekkene til Gjersjøen viser svært høye
konsentrasjoner av fosfor, nitrogen og tarmbakterier

Kilde: Overvåking av Gjersjøen og Kolbotvannet med tilløpsbekker 1972-2008 (NIVA)

Oppegård vil omregulere Bålerud med tilliggende strandsone
fra LNF-område til byggeområde
Bærekraftig Follo ber om at strandsonen tas ut av planprogrammet.
•

•

•

Det er et nasjonalt mål at
strandsonen skal bevares
som natur- og friluftsområde
tilgjengelig for alle
Strandsonen er den mest
konfliktfylte og sårbare
områdekategorien innenfor
RPR-Oslofjorden
Det er ikke foretatt
kartlegging av vernehensynet
i strandsonen

Bærekraftig Follo har flere merknader til planprogrammet
•

Naturmiljø og biologisk mangfold – behov for grundigere
feltregistreringer
–

•

Lov om naturmangfold. Føre-var-prinsippet § 9
–

•

Vi viser til loven og dens formål om å ta vare på naturen
med bærekraftig bruk og vern, og med mål om at
mangfoldet av naturtyper og arter ivaretas

Kulturminner og kulturmiljø
–
–

•

Området har stort potensial for et rikt biologisk mangfold
med flere registrerte naturtyper og rødlistearter

Hele planområdet er registrert som nasjonalt og regionalt
viktig kulturlandskap med arkeologiske funn/ potensiale for
funn (Akershus Fylkeskommune)
Det er behov for utredning for konsekvensene for
kulturlandskap og arkeologiske funn/ potensiale for funn

Rødlisteart Grå trompetkantarell
Cratellus cinereus funnet i området
høsten 2010

Hensynssoner (pbl §11-8c) Svartskog
Landskapsvernområde
–
–

Svartskog landskapsvernområde er vernet for det
helhetlige, vakre kulturlandskapet.
Bålerud grenser til landskapsvernområdet, og vi anbefaler
hensynssoner i randsonen for å hindre vesentlig forringelse
av natur, kultur og estetiske verdier.

Steinsetting Bågåstelle

Breivoll i Ås er et regionalt viktig friluftsområde med potensial
for å bli et unikt natur-, kultur- og friluftslivsenter
•

•

•

•

Breivoll friluftsområde er sikret av staten for
å fremme allmennhetens tilgang til attraktive
friluftsarealer langs sjøen
Deler av eiendommen leies i dag ut til Den
Kristne Menighet i henhold til en avtale som
gjelder fra 1998 til 2013, med opsjon på
ytterligere 5 år
Ås kommune har nettopp vedtatt en ny
reguleringsplan for Breivoll og DKM ønsker
å reforhandle avtalen med sikte på å bygge
ny ”låve” på eiendommen
Flere friluftsorganisasjoner i Oslo og
Akershus har i en felles henvendelse til Ås
kommunen bedt om et møte der vi kan
legge fram mulige ideer og drøfte
rammebetingelser for hvordan vi kan utvikle
Breivoll og Breivoll gård til et unikt sted for
Follos befolkning.

Svartåshytta ved Krokstrand i Vestby er et kjærkomment
tilskudd til kystleden
•
•

•

•
•

•

Svartåshytta er ikke sikret, selv om
Vestby kommune forskutterte
kjøpesummen 4,5 mill kr i 2008.
Eiendommen ligger mellom to sikrede og
tilrettelagte friområder med stor
besøksfrekvens.
Tanken bak kjøpet var å innlemme hytta i
Oslofjordens Friluftsråds satsing på
kystledhytter. Den er en av få hytter som
kan nås uten båt og tilrettes for mange
ulike brukergrupper.
Direktoratet for naturforvaltning har gitt
tilsagn om å dekke halvparten av
kjøpesummen
Restfinansieringen er avhengig av et
aktivt spleiselag mellom kommunen og
andre utover det OF selv kan bidra med.
Strandsonen er sterkt nedbygget og
ytterligere privatisering må unngås.

Forslag til markagrenser
i Frogn
•
•
•

Xxx
Xx
Xx

Å sikre allmennheten tilgang til verdifulle naturområder er en
prosess som krever samarbeid og innsats fra flere hold

Utfordringer:

Suksessfaktorer:

•

•

•
•
•

Manglende kunnskap om
verdiene i naturen
Grunneiere som ser muligheter
for kortsiktig gevinst
Politikere på jakt etter arealer til
næring og bolig
En anstrengt kommuneøkonomi

•
•

•

Økt bevissthet rundt
sammenhengen mellom fysisk
aktivitet og folkehelse
Synliggjøre verdien av natur og
friluftsliv
Dialog med interessegrupper møte motstanderne med
respekt
Ikke gi opp selv om ting tar tid!

