Follomarka

Vi vil sikre natur- og friluftsområdene
i et 100-års perspektiv

Follo-landskapet er i endring
•
•
•
•
•
•

Befolkningsvekst
Boligbygging, veier, næringsutvikling
Store samferdselsprosjekter
Omlegging av landbruksdrift
Nødvendig sikring av naturområder
Sikring av folkehelse via friluftsliv

Vi foreslår opprettelse
av Follomarka
Dette vil:
• sikre kommunenes
viktigste friluftsområder i
et 100-års perspektiv
• sikre stedsidentitet og
gode oppvekstmiljøer
• gi nærhet til marka for
alle og tilgjengelighet for
unge og gamle
• gi forutsigbarhet for
planlegging i kommunen

Forslaget omfatter :
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)

Veien videre og utfordringer
•

•
•

•

•

Alle Follo-kommunene må vedta
markagrenser og sikre disse ved hjelp av
overordnet styring, jamfør Markaloven.
Vårt forslag har medvirket til vedtak om
markagrenser i Vestby, Frogn og Nesodden.
Kommunal styring viser dessverre at
markagrensene flyttes etter utbyggers
ønsker og det til enhver sittende
kommunestyret. Vilttrekk, stier og løyper
avskjæres. Sammenhengende skog og natur
fragmenteres og ødelegges.
Markagrenser må på plass i Ås og de
områder av Ski og Oppegård som ennå ikke
er omfattet av Markaloven.
Bærekraftig Follo vil oppnå medvirkning
i prosessen mot juridisk bindende
markagrenser.

Opprettelse av Follomarka er i tråd med:
• Follorådets vedtak om å bevare lokalt og regionalt
viktige ”marka”-områder.
• Friluftslivsmeldingen, St. melding 39 (2000-2001),
slår fast at alle kommuner bør etablere markagrenser
for tettstednære områder innen 2006.
• Markaloven §1 og §2

Fysisk aktivitet og psykisk helse
➢ Regelmessig fysisk aktivitet er største enkelttiltak for bedre
total helsetilstand. Alle kroppens organer blir styrket.
➢ Egil Martinsen: Virkning av fysisk aktivitet: Livsutfoldelse, lek
og glede, økt velvære, overskudd og energi, bedre søvn,
reduksjon beroligende midler, kreativ tenkning, bedre
selvfølelse, bedre forhold til egen kropp, opplevelse av
mestring
➢ Godt dokumentert - fysisk aktivitet og depresjon
➢ Dokumentert - fysisk aktivitet og senil demens,
spiseforstyrrelser, kronisk utmattelsessyndrom, fibromyalgi
➢ Lite dokumentert – schizofreni, smertemestring,
alkoholmisbruk, overlevelse av kreftsykdom

Kan friluftsliv redde folkehelsa?
Gunnar Breivik, Norges idrettshøgskole

Aldersgruppen over 15 år: Hvilke av de forskjellige fysiske aktivitetene på
listen nedenfor driver du med i fritiden minst en gang i måneden i sesongen?

Figur 1. ’Hvor ofte vil du si at du driver fysisk aktivitet i form av trening eller mosjon?’ (1985-2009) Kan friluftsliv
redde folkehelsa? Gunnar Breivik, Norges idrettshøgskole

EKONOMISKA BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Folkhälsopolitisk rapport 2010, Statens folkhelsoinstitut, Sverige

Markaloven
§ 1. Formål
Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse
og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap
og natur- og kulturmiljø med kulturminner.
Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.
§ 2. Geografisk avgrensning
Lovens geografiske virkeområde (Marka) består av følgende områder:
Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka,
Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og
Sørmarka. Virkeområdet er nærmere avgrenset som det fremgår av
Miljøverndepartementets digitale kart « Markagrensen » datert 2. april 2009.
Kongen kan ved forskrift treffe vedtak om justering av grensen etter første ledd
og gjøre loven gjeldende for nærliggende områder som har, eller gjennom
tilrettelegging eller skjøtsel kan få, tilsvarende verdi for friluftslivet.

4.5 Regjeringa vil
•
•
•

•
•
•
•

•
•

leggje vesentleg vekt på å verne om friluftslivet sin viktigaste kvalitet; høvet til å oppleve natur
med stille, fred og ro i samanheng med kulturminne og kulturmiljø
sikre at friluftsliv også i framtida er ei mangfaldig kjelde til glede, livskvalitet og god helse
fokusere på den verdi friluftslivet har for livskvalitet og helse gjennom ei informasjonssatsing,
overfor sektorar som påverkar rammevilkåra for friluftslivet, og overfor lokale styresmakter og
organisasjonar
styrkje barn og unge sine høve til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt gjennom å leike i,
ferdast i og oppleve natur
leggje til rette for at ungdom kan få dekt sine behov for spennande aktivitetar innanfor
friluftsliv utan at dette skal vere til skade for dei sjølve eller andre
i auka grad ta i bruk friluftsliv som verkemiddel i samband med behandling av sjukdom, skadar
og i rehabilitering
styrkje samarbeidet mellom helse- og miljøstyresmaktene og frivillige organisasjonar m.a.
gjennom oppfølging av «Handlingsplan miljø og helse», under dette utvikle modellar for bruk
av friluftsliv i helsefremjande arbeid
styrkje friluftslivet sin plass i det helsefremjande og førebyggjande arbeidet gjennom
oppfølgjing av den nasjonale handlingsplanen for folkehelsearbeidet (som er venta i år 2001)
leggje til rette for at friluftsliv som helsefremjande og førebyggjande arbeid blir fulgt opp i alle
aktuelle sektorar gjennom arbeidet med dei sektorvise miljøhandlingsplanane.

Friluftslivsmeldingen, St. melding 39 (2000-2001)

