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INVITASJON TIL MØTE OM MARKA
I forbindelse med rullering av kommuneplanen inviterer Rådmannen lag og foreninger i Frogn
kommune til dialogmøte om marka på

Frogn rådhus mandag 5. mars kl. 19.
Vedlagt følger status for markaarbeid, som presentert for Formannskapet i notat vedlagt sak
om kommuneplanrullering.
I møtet vil ulike registreringer bli presentert og deltagerne vil bli invitert til gruppearbeid for
verdivurdering av ulike utmarksarealer i kommunen.
Det er fint om dere gir tilbakemelding på hvor mange og gjerne hvem fra din organisasjon som
ønsker å delta, på e-post til mona.bakken@frogn.kommune.no eller på telefon til 64 90 60.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen

Eli Moe
Saksbehandler
(sign.)
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Vedlegg

Utdrag fra notat datert 16.01.2012,

KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2011-2023 - AREALDELEN
UTVIKLINGSRETNING FOR DRØBAK OG DAL –
SUPPLERENDE INFORMASJON
-oversendt Utvalg for miljø, plan og byggesaker og Formannskap før behandling av
kommuneplan i møte henholdsvis 30. januar og 1. februar 2012.

Markaplan
Saken som behandles nå omfatter omfang og utvikling for Dal og Drøbak tettsteder. Av
saksframlegget framgår at rådmannen vil komme tilbake til valg av virkemidler for bevaring
av markaområder. På folkemøtene og i den offentlige debatten generelt har det kommet mange
spørsmål om marka, og utarbeiding av markaplan er etterlyst. Under følger derfor noe
informasjon om hva som er vedtatt og fulgt opp, og hvordan rådmannen tenker å arbeide
videre med temaet.
Utvalg for plan og utvikling vedtok i 2007 å sette i gang arbeid med kommunestyremelding
for marka (Markaplan). Arbeidet ble inndelt i to faser;
Fase 1 – innhenting av informasjon, spredning av inforamasjon og involvering av
brukergrupper. Målsetting: å skaffe til veie tilstrekkelig grunnlagsmateriale for den videre
prosessen, at aktuelle virkemidler er godt kjent for politikere og interesserte innbyggere.
Inkludert i fase 1 er gjennomføring av konkrete tiltak i tråd med kommuneplan (og
tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmilijø) slik som oppdatering a turkart, etablering av
kyststi mv. – hovedsakelig vha tilskuddsmidler.
Fase 2 – konkret opptrekking av Markagrenser, valg av virkemiderl og / eller sluttføring
av oppdaterte temakart. Andre fase knyttes tidsmessig opp mot neste rullering av
kommuneplanen.
Forslag til innhold og utkast til framdriftsplan for fase 1 ble godkjent av utvalget i 2007.
Framdriften i fase 1 har av ulike grunner grunner blitt utsatt, både pga bemanningssituasjon og
utvidelse fra “lett kommuneplanrullering” til utarbeiding av stedsanalyse og tyngre prosess.
Følgende er imidlertid gjennomført i hht framdriftsplanen;
•

Behandling av sak om markalov (høring)

•

Presentasjon av relevante virkemidler for marka for utvalgene (i flere omganger)

•

Oppgradering av digitalt stikart (Blant annet vha tilskuddsmidler og UMB-student)

•

Oppdatering av grønnstrukturplan/kart for Drøbak (ved hjelp av tilskuddsmidler og
kommunale midler. Rapport er presentert for utvalgene)

•

Kartlegging av skolenes bruk av utearealer (gjennomført i samarbeid med skolene)

•

Kartlegging av barnehagenes bruk av utearealer (gjennomført av UMB-studenter)

•

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold (dammer, store gamle trær, grønne
lunger i byggesonen i Drøbak - vha tilskuddsmidler, studenter og konsulenter)

•

Temadiskusjon i Viltnemndas arbeidsutvalg – kunnskapsgrunnlag for viltkart

•

Verdivurdering av utmarksområder i hht DN-metode (UMB-studenter)

•

Utarbeidet forslag til kyststitrase for en rekke strekninger (UMB-studenter)

•

Opparbeidet og merket kyststi på enkelte strekninger (i samarbeid med ulike vel)

•

Samarbeid og bistand til Frognmarkas venners arbeid med oppgradering og merking av
stinett, samt utarbeidelse av turkart

•

Oppgradering av friområder (i hht tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmilljø, vha
tilskuddsmidler og kommunale budsjetterte midler – eks. Torkildstranda)

•

Kartlegging av friområder mht universell utforming (statlig sikra og enkelte
kommunale) – behandling av regional plan for tilrettelegging av friområder

Produktene av kommunestyremelding for marka vil mao ikke bli et enkelt markaplandokument, men oppdaterte temakart og kunnskapsgrunnlag for valg av virkemidler og
bevaring/utvikling av marka gjennom ny kommuneplan.
Følgende sentrale tiltak/ aktiviteter gjenstår og vil gjennomføres i kommende fase av
kommuneplanarbeidet
•

Merking og oppgradering av kyststier og friområder (arbeid pågår i regi av/ samarbeid
jfr. InterReg prosjektene Rekreative ruter og Tilgjengelig friluftsliv)

•

Digitalisering av skolekart og kvalitetssikring av studentarbeider

•

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i hht tildelte tilskudds-midler (eik,
flaggermus) og kartlegging av universell utforming av friområder

•

Utarbeiding av egen helhetlig plan for oppgradering av Badeparken, jfr “idrettsplanen”

•

Oppdatering av temakart for naturmangfold (inkl. viltkart) og friluftsliv – basert på ny
kunnskap

•

Dialogseminar med lag og foreninger (åpent møte) om kartgrunnlag og verdivurdering
av ulike utmarksarealer (ult februar 2012)

•

Temadiskusjon om valg av virkemidler for avgrensing av markaområder (formål
grønnstruktur, ”grønn strek”, hensynssoner mv)

Kystsonekartlegging sto også på arbeidsplanen men er lagt på is jfr. tidligere avklaring av
framdrift.

