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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANRULLERING OG TIL ARBEIDET
MED MARKAPLAN
1.

Innledning

Ved forrige rullering av kommuneplanen kom det mange innspill som etterlyste sterkere vern
av markaområder. Derfor foreslo rådmannen den gangen (2006) at det skulle utarbeides en
markaplan. Dette fikk politikernes enstemmige støtte, og i 2007 ble en fremdriftsplan for en
kommunestyremelding om markaplan vedtatt. Frem til i dag har det vært tilnærmet stillstand i
dette viktige arbeidet.
Nå står vi foran en ny rullering av kommuneplanen, og markaområdene har det samme svake
vern som ved forrige rullering. Det skaper naturlig nok bekymring for at verdifulle natur- og
friluftsarealer igjen skal gå tapt i konkurranse med sterke utbyggingsinteresser. Det foreligger
alternative forslag til utviklingsretninger for både Drøbak- og Dalområdet inkludert inntegnet
”grønn strek.” Felles for alternativene er at den grønne streken ikke ligger fast, men blir
justert avhengig av hvordan man ser for seg lokalisering av bebyggelsen. Den grønne streken
blir dermed ingen grense for bevaring av verdifulle natur- og friluftsområder. Den blir snarere
en utbyggingsgrense som justeres etter innskytelse og tilfeldighet.
Vi ønsker å understreke at det haster med å få på plass en markagrense og en markaplan, og at
ikke bare markedsverdier, men også markaverdier som verdien av biologisk mangfold,
naturens opplevelsesverdier og kulturminneverdier må veie tungt når det gjelder de
arealdisponeringer som nå skal gjøres i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen.
Dette er bakgrunnen for denne henvendelsen, der vi også vedlegger et kart med et
grovskissert forslag til markagrense.

2.

Hvorfor markagrense/markaplan

Gir grunnlag for målrettet forvaltning av markaarealene
2.1
Etter vårt syn illustrerer dagens situasjon i Frogn med all tydelighet behovet for en
markagrense som ligger fast. Uten en markagrense får vi ingen helhetlig, langsiktig og
ansvarlig arealpolitikk i kommunen. Med en markagrense/markaplan kan vi unngå fortsatt bit
for-bit politikk og fragmentering av marka vår, og vi kan få forutsigbarhet og trygghet om
markas avgrensning.
2.2
Det er i tråd med overordnede målsettinger og føringer
Stortinget har gjennom St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet
og St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand gitt
følgende føringer og nasjonale mål for friluftslivet:
Alle skal ha høve til å drive friluftsliv som helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg
aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers.
Friluftsliv basert på allemannsretten skal haldast i hevd i alle lag av befolkninga.
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Område av verdi for friluftslivet skal sikrast slik at det fremjer miljøvennleg ferdsel, opphald
og hausting, og at naturgrunnlaget blir teke vare på.
Ved bustader, skular og barnehagar skal det vere god tilgang til trygg ferdsel, leik og anna
aktivitet i ein variert og samanhengande grøntstruktur med gode samband til
omkringliggjande naturområde.
Videre gir St.meld. nr. 39 (2000-2001) klare føringer om at kommunen skulle ha kartlagt og
verdivurdert grøntstrukturen, samt fastlagt en markagrense og utarbeidet en markaplan innen
2006. Kommunen er med andre ord drøye fem år på etterskudd.
2.3
Kommunen bør oppfylle egne mål om arealforvaltningen
I någjeldende kommuneplan slås det fast at ett av kommunens langsiktige mål for forvaltning
av natur- og kulturlandskap er «å opprettholde en overordnet, sammenhengende
grønnstruktur (Marka), inkludert grøntkorridorer, grønne lommer og 100-meters skoger i og
ved tettbebyggelsen.» Kommuneplanen slår også fast at «Fremtidig boligbygging skal ivareta
nettopp de verdier som Frognbefolkningen og tilreisende skatter så høyt, og den skal ikke gå
på bekostning av naturressurser og dyreliv.»
2.4
Frogn har delansvar for den overordnede regionale grøntstrukturen
Kommunene Nesodden – Frogn – Vestby utgjør en sammenhengende grøntstruktur som
selvsagt er viktig for friluftslivet, men som også innholder viktig trekkruter for hjortevilt,
spesielt elg. At det også er en grøntstruktur i øst-vest retningen, betyr at man i friluftssammenheng kan bevege seg f.eks. fra Seierstenmarka, via Dammen-Skydsrud og østover inn
i Holtskogen og Stubberudskogen. Viltet trenger den samme grøntstrukturen for å trekke
mellom Frogn i vest og Ås og Ski i øst.
Skal vi kunne opprettholde elgbestanden, er det viktig at elgen får ha disse trekkrutene
intakte. Bygging i Holtskogen, Kolstad skog, Dammen-Skydsrud området og øst-vest trekket,
som går mellom Tjuåsen og Nymøllåsen, vil alle bidra til innsnevring av elgens trekkruter.
Ellers er det i denne sammenheng grunn til å nevne den nye hjorteviltforskriften som trådte i
kraft 15. februar 2012, og som legger opp til at kommunene får en større rolle i forvaltningen
av arter som elg og hjort.
2.5
Frogn har begrensede friluftsområder
I kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og nærmiljø står det at «Frogn har med sine 13.000
innbyggere begrensede friluftsområder sammenlignet med mange andre kommuner». Dette er
en vurdering vi er enige i. I dag er folketallet 15.000. Årsaken til knapphet på arealer til
friluftsliv er ikke bare at Frogn er en arealmessig liten kommune, en av de minste i Follo.
Det henger også sammen med at Frogns ca. 4000 hytter (12 km²) legger beslag på et dobbelt
så stort areal som boligområdene (6 km²).
Tar vi utgangspunkt i Statens Friluftsråds AREALNORMER FOR NÆROMRÅDER (1968),
tilsier disse at Frogn har et underskudd på arealer for friluftsliv på ca. 25 km².
2.6
Bevaring av marka er viktig i et helseperspektiv
Lov om friluftslivet (1957) omtaler i formålsparagrafen friluftslivet som en helsefremmende
fritidsaktivitet. Helsetilstanden i befolkningen og kommunenes forsterkede ansvar for
forebygging, pålagt som resultat av samhandlingsreformen, har i dag aktualisert argumentene
for friluftsliv. Vår tids største helseutfordringer er knyttet til inaktivitet i befolkningen, og
utfordringen synes å være økende. Dette bekreftes bl.a. av økt fedme og økt forekomst av type
2-diabetes. Utviklingen på området karakteriseres som nærmest epidemisk. En annen trend er
økningen av mentale lidelser. De negative helseeffekter for befolkningen, det økte press på
2

helsetjenestene og de økte helse- og samfunnskostnader er betydelige. For begge disse
utviklingstrekkene viser det seg at bruk av skog og mark vil kunne ha positiv effekt. Dette
forutsetter at det finnes områder som er tilgjengelige og tilrettelagt på en formålstjenlig måte
nær der folk flest bor.
Et annet viktig argument for å ta vare på natur- og friluftslivsområder har sammenheng med
befolkningens aktivitetsprofil. En rekke studier viser at fotturer i skog og mark er den desidert
viktigste aktiviteten som gjennomføres av bortimot 70 % av hele befolkningen i alle
aldersgrupper. Til sammenlikning aktiviserer fotballen ca 10-11 % på landsbasis i
aldersgruppen 5 til 18 år (i vår kommune 7 %). Utjevning av sosial ulikhet i helse er også et
sentralt mål i dag, og i den sammenheng er tilrettelegging for friluftsliv nær der folk bor, helt
sentralt (jfr. St.meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale
helseforskjeller, Helse- og omsorgsdepartementet).
2.7
Markagrense/markaplan vil øke bevisstheten om bærekraftig forvaltning
Vi mener en markagrense og en markaplan vil skape interesse og forståelse for kvalitetene i
marka, og dermed øke bevisstheten om hvor viktig det er med en bærekraftig forvalting av
natur- og kulturarven.

3.

Brukermedvirkning

Medvirkning i offentlig planlegging er et anerkjent og grunnleggende demokratisk prinsipp.
Det gir som regel bedre resultat fordi flere sider av en sak blir belyst, og mer informasjon
kommer fram. I tillegg har den nye plan- og bygningsloven av 2008 forsterket disse kravene.
Vi mener derfor det er viktig at kommunen tar innbyggerne med på råd når det gjelder
utarbeidelse av markagrense og markaplan. Frognmarkas Venner har som mål å støtte opp
under en natur- og friluftslivsvennlig arealforvaltning. Vi etterlyser derfor muligheten for en
større grad av medvirkning og involvering.

4.

Beskrivelse av kjerneområder med tanke på friluftsliv, biologisk
mangfold, vilttrekk, kulturminner

De områder som etter vårt syn bør inngå i markaarealet, fremgår av vedlagte kart med et grovt
inntegnet forslag til markagrense. Innenfor det avgrensede området inngår eksisterende
skogarealer og en del jordbruksarealer som har særlig betydning for vilttrekk, skiløyper og
lignende. Vi anser det som særlig viktig å ivareta hovedtrekkene i den overordnede regionale
grøntstrukturen som strekker seg fra kommunegrensen mot Vestby i sør til kommunegrensen
mot Nesodden i nord, samt grøntstrukturen vest-øst, som begge utgjør viktige trekkveier for
vilt, og som gjør at vi har noen få lengre sammenhengende friluftsområder. Dessuten mener vi
det er spesielt viktig å ta vare på nærfriluftsområdene, siden lett tilgjengelighet betyr mye for
de fleste. I det etterfølgende har vi valgt å løfte fram syv kjerneområder som vi mener har
særlig verdi, og som i dag er spesielt utsatt for utbyggingspress. Tallene i teksten refererer
seg til nr. på kart.
Område 1.

Søndre Frogn, grønnkorridoren i sør: Kolstad, Øyerudåsen, Haveråsen,
Ekebergskogen, Fjøseråsen, Skiphelle og Odalsbekken
Områdene ligger innenfor den grønnkorridoren som omfatter hovedtrekket for elg i nord-sørretning mellom Nesodden i nord og Vestby i sør. Området strekker seg fra Solbergstrand i syd
til Ottarsrud i nord.
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Ekebergskogen/Solbergstrand er et sammenhengende utmarksareal med mange gode stier og
skiløyper. Det er gode parkeringsmuligheter, bl.a. en nylig opparbeidet parkeringsplass ved
Røis med løypenett til Vestby over Hvitsten. Området er svært mye benyttet av befolkningen i
søndre del av Drøbak, og det ville bety et vesentlig tap for kommunen hvis det ble
omdisponert til boligformål.
Øyerudåsen er et sammenhengende utmarksareal som omfatter et mindre hyttefelt i sydvest.
Det er forbindelse med Haveråsen som også er en del av den sammenhengende
grønnkorridoren i kommunen. Området har et flott utsiktspunkt– Skansesåsen. Det har mange
stier og en gjennomgående skiløype, og er mye benyttet som turområde og
undervisningsområde for skolene. Det er også nærturområde for befolkningen på Skorkeberg
og omkringliggende områder. Det finnes fornminner i området, bl.a. en bygdeborg og rester
etter en husmannsplass og en finneplass. Videre finnes det en heller fra romersk tid, hulveier
og en helleristning. Vi viser for øvrig til fylkeskommunens registrering av kulturminner
sommeren 2010.
Den syd/vestre delen av "grønnkorridor" går langs Odalsbekken ned til Skiphelle, som er
registrert som både viktig naturtype og viltområde, jfr. ”Registrering av sjøørretvassdrag”,
rapport nr.1-1999, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ifølge Fylkesmannens bør det
opprettholdes en kantsone på minimum 100 meter på hver side av Odalsbekken.
Fjøseråsen/Kykkelsrud med flere stier og med flott utsikt er også med i den sammenhengende
grønnkorridoren. Det er omkranset av innmarksarealer, men er likevel en del
benyttet til kortere turer.
I sin høringsuttalelse til någjeldende kommuneplan uttalte Fylkesmannen blant annet
følgende:
«Flere av de foreslåtte utbygningsområdene ligger innenfor det som må betegnes som
regionale grønnstrukturer. Dette er områder som i dag og i enda større grad framover, vil ha
vesentlig betydning som grønnstrukturer og trekk-korridorer for bl.a. hjortevilt i et stadig mer
fragmentert Follo-landskap. (….) Kolstad ligger innenfor denne grønnkorridoren. (…..)
Fylkesmannen ser på dette som sterkt beklagelig og anbefaler kommunen å vurdere hvilke
konsekvenser utbyggingen vil ha for dette viktige regionale trekket. (….) Fylkesmannen er
skeptisk til en utbygging mot Kolstad. Utbyggingen vil bryte den naturlige grensen for
bebyggelse tilknyttet Drøbak tettsted som Trolldalen/Odalen har utgjort. På bakgrunn av dette
anbefaler vi kommunen å ta området ut av planen.»
Område 2.
Midtre Frogn: Skog og landskap rundt Oppegårdstjernet
Oppegårdstjernet er kommunens eneste naturlige innsjø, demmet opp av den store
moreneryggen som går gjennom bygda. Tjernet, som tidligere var drikkevannskilde, anvendes
både til bading og fisking. Oppegårdstjernet med omkringliggende skog og landskap utgjør et
unikt naturområde som gjennom generasjoner har vært viktig for friluftslivet. Det er godt
utviklet stinett rundt tjernet og innover mot Breimåsan og Stubberudskogen. Deler av området
er registrert som viktig område for biologisk mangfold i Follorådets prosjekt «Biologisk
mangfold – viktige områder i Follo» (1996). Området er et viltområde med sårbare arter, og
er blant annet et viktig område for vannfugl.
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Område 3.
Midtre Frogn: Seierstenmarka
Med kulturminnene Seiersten skanse og veisvingbatteriene, edelløvskogen, dammene,
stinettverket, lysløypa m.m. er Seierstenmarka et unikt område. Med sin sentrale beliggenhet
er området i ferd med å bli overbelastet på grunn av rekreasjonsbruk. Dette understreker
viktigheten av å sikre større områder for en voksende befolkning.
Område 4. Midtre Frogn: Holtskogen og Stubberudskogen
Området hører til Frognmarkas kjerneområder med hovedstruktur av stier og løyper og rikt
biologisk mangfold. Området utgjør en viktig del av det sammenhengende markaområdet som
strekker seg fra Seierstenmarka til Stubberudskogen og videre mot Nordre Frogn og
Nesodden, og med forgreninger mot Røys, Vestby, Korsegården og Ås. Området har
avgjørende betydning for å opprettholde skiløyper, stier og trekkruter for hjortevilt.
Område 5.
Midtre Frogn: S. Dammen og Skyssrud
Området ligger hovedsakelig vest for Holtbråtveien. Tursti og skiløype fra Seierstenmarka går
gjennom området og fortsetter inn i Holtskogen. Det går også vilttrekk gjennom området.
I forbindelse med behandlingen av någjeldende kommuneplan ble Dammen-Skydsrud i første
omgang utpekt til boligområde. En konsekvensvurdering den gangen slo fast høyt
konfliktnivå for en rekke områder som jordvern, kulturlandskap, fornminner, friluftsliv,
biologisk mangfold m.m. Området ble dessuten vurdert å være i delvis strid med anbefalt
arealstrategi for Follo. Bakgrunnen for det var det satellittpreg en utbygging der ville få.
Fylkesmannen fremmet innsigelse mot planen og begrunnet innsigelsen slik:
«Et boligområde her vil bidra til en avsnøring av Seierstenmarka som er av regional
betydning for biologisk mangfold. I kombinasjon med det foreslåtte næringsarealet (Holt
Park) i samme område vil dette gi store inngrep og bidra til å avsperre Seierstenmarka fra
omkringliggende naturområder. Dette vil på sikt føre til et fattigere biologisk mangfold i
området. Den totale effekten er derfor større enn kun arealbeslaget.»
Videre uttalte Fylkesmannen den gangen at
«Seierstenmarka er i kommuneplanen avsatt som særlig viktig for friluftsliv. Utlegging av
boliger i dette området (Dammen-Skydsrud) anses derfor som svært uheldig. (….) Det stilles
spørsmål ved om boligbygging og et levedyktig, langsiktig friluftsliv lar seg forene i
Seierstenmarka. Fylkesmannens miljøvernavdeling mener områdets opplevelses- og
bruksverdi i friluftssammenheng vil bli vesentlig redusert dersom denne arealdisponeringen
realiseres.»
Etter dette ble forslaget om å legge ut arealene ved S. Dammen-Skyssrud til boligformål tatt
ut av planen.
Område 6. Midtre Frogn: Froen, Rommerud, Tjuvåsen og Fløyspjeld
Hele området er av stor betydning for biologisk mangfold. Det består av granskog med
enkelte furumoområder og noe edelløvskog. Her går hovedtrekket for hjortevilt i øst - vest
retning. Det finnes en stor hegrekoloni og et rikt dyre- og fugleliv. For turgåing er dette
dessuten et flott område med to etablerte historiske stier. Med isdam, bygdeborg, hulveier,
møllerester, husmannsplasser m.m. har området stor lokalhistorisk verdi. Rester av bygdas
første industrialisering finnes også her.
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Område 7.
Nordre Frogn: Dal, Brevik og Knardal
Dette er et viktig nærturområde for befolkningen i Dal- og Brevikområdet som også benyttes
aktivt av Skaubygda idrettslag. Et omfattende stinett gjør at det finnes mange ulike muligheter
for varierte naturopplevelser, siden området er særpreget med variert natur. Skrinn furuskog
avløser frodige partier med edelløvskog og kulturlandskap. Langs sjøen finnes også gode
turmuligheter.
Store deler av Dal/Brevik/Knardal-området inngår i en regional grønnstruktur med viktige
naturtyper og viltområder, blant annet med flere dammer med forekomster av truete og
sårbare amfibier. Områdene fra Havsjødalen til Tassebråten, Måren og Dalsmåsan utgjør
hovedkorridoren mot Nesodden.
Område 8. Nordre Frogn: Tassebråten, Måren og Dalsmåsan
Fra Havsjødalen via Tassebråten - Måren til Nesodden sammenfaller hjortevilttrekket og
hovedstien som knytter nordre og søndre Frogn og Nesodden sammen. I området ligger også
det unike myrområdet Dalsmåsan med multer og tranebær. Her står fortsatt Dalsmåsan kafé
og tre intakte torvhytter på Glennemosen. Hele området fremstår fortsatt noenlunde uberørt
med vekslende granskog og furumoer. Frogn høyeste fastlandspunkt Furukollen 180 m.o.h.
ligger også i området. Området har store ressurser av bær, sopp og vilt og har et stort
rekreasjonspotensiale for hele Frogn.
Frognmarkas Venner

Tor Kaurin

Anne-Karine Halvorsen Thorén

Øystein Giertsen

Kjell Lorentzen

Vedlegg:
1. Frogn kart med, skogsområder, trekkruter.
2. Frogn kart med, skogsområder, trekkruter og grovt skisserte forslag til markagrense.
3. Frogn kart med, skogsområder, trekkruter, bestående og foreslått bebyggelse.
4. Eksempler på hvordan markagrensene i Oslomarka er brukt.
5. Om Frognmarkas Venner
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Eksempler på bruk av markagrenser i Oslomarka
Markagrense i forhold til by

Verneverdig kulturlandskap og vann
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Hytte/bolig ved Harestua

Slalåmbakke ved Nittedal

Øyer i tettbebyggelse med markaområder
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Om oss, Frognmarkas Venner (FV)
Frognmarkas Venner er en partipolitisk uavhengig forening som arbeider for å bevare
natur- og friluftsområder i Frogn. Vi vil sikre Frognmarka både i sør og i nord med en juridisk
bindende grense. FV ble etablert for å ivareta en best mulig forvaltning av naturressursene i
Frogn. En mest mulig uberørt natur i nærheten av bebyggelse er en av Frogns viktigste
ressurser.
Allemannsretten - den unike frie ferdselsretten - gir folk mulighet til å bruke denne ressursen
til glede og nytte for den enkelte og for samfunnet. Omgivelsene er også ideelle for mosjon
og trening. Å ferdes i slike områder gir en verdifull helsegevinst, både fysisk og psykisk, og
har derfor stor betydning for folkehelse og samfunnsøkonomi. Med en stadig økende
Frognbefolkning blir disse arealene svært viktige å bevare.
Dette har vi gjort så langt
1. Vi har utgitt et Frognkart i samarbeid med DFI orientering. Kartet har fått en god
mottakelse med 1600 solgte kart.
2. Vi har brukt 60 000 kr til en nødvendig oppgradering av parkeringsplassen på Røis.
3. Vi har ryddet, laget klopper og merket 60 km sommerstier og 50 km skiløyper.
4. Vi har skiltet mer enn 300 stedsangivelser med avstander sammen med Frogn
Historielag og Skiforeningen.
5. Vi har satt opp 10 karttavler på sentrale utfartsteder til Frognmarka
6. Vi har laget flere dynamisk internettbaserte tur- og sykkelkart for Frogn. Disse finner
du på www.frognmarka.no
7. Vi har midlertidig stanset Frogn kommunes ulovlige fremgangsmåte vedrørende
reguleringsplanen for Holt park.
Dette gjør vi videre
1. Hovedoppgaven er å få på plass juridisk bindende markagrenser i samarbeid med
kommunen og overordnede myndigheter.
2. Vi arbeider for å få en lovlig kommunal saksgang ved fremtidige utbygginger som
kommer i konflikt med Frognmarka.
3. Vi tilrettelegger markatilgang og arbeider for å få biloppstillingsplasser i midtre Frogn
og i nordre Frogn.
4. Vi jobber med å knytte søndre og nordre Frogn sammen med en skiløype fra
Havsjødalen – Måren – Nesodden.
5. Vi vil fortsette å rydde, merke og skilte stier i hele Frognmarka.
6. Vi vil sette opp karttavler med kulturinformasjon på ulike utfartssteder i tilknytning til
Frognmarka.
7. Vi vil fortsette å samarbeide med grupperinger som vil bidra til en helhetlig og
bærekraftig utvikling av Frogn.

Mars 2012
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