Årsmøte

18. mars 2013 kl. 19.00
i Frogn rådhus

Innkalling til årsmøte i Frognmarkas Venner,
18. mars 2013 kl. 19.00 i Frogn rådhus
Kvelden innledes med et åpent møte om Naturmangfoldloven og bruken av denne.
Vi har satt av en time totalt til:
Kampen om arealene. Lær å bruke Naturmangfoldloven. Foredrag av Christian
Steel, generalsekretær i SABIMA – samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Selve årsmøtet er berammet til kl. 20.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg av møteleder
Valg av referent + to personer til å underskrive referatet
Godkjenning av årsmøteinnkallingen
Godkjenning av styrets beretning for perioden fra årsmøtet i 2012 til årsmøtet i
2013
5. Godkjenning av regnskapet for 2012
a. Frognmarkas Venner
b. Frognmarkas Venner, kartprosjektet
6. Arbeidsplan for 2013
7. Kontingent
8. Fremlegging av budsjett
a. Frognmarkas Venner
b. Frognmarkas venner, kartprosjektet
9. Eventuelle innkomne forslag
10. Valg
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INNLEDNING
Hovedstikkordene for Frognmarkas Venners arbeid i perioden fra årsmøtet i mars
2012 til årsmøtet i 2013 har vært kommuneplanen, stiprosjektet og markaturer.
Nasjonale og regionale myndigheter sier at en bærekraftig utvikling innebærer blant
annet å bevare naturmangfoldet, grønne områder og marka, begrense tap av dyrket
mark, fortette med kvalitet m.m. Dette legger Frognmarkas Venner til grunn i sitt
arbeid og i sin argumentasjon. I månedene før forslaget til ny kommuneplan ble
presentert, drev foreningen et aktivt påvirkningsarbeid, blant annet ved å utarbeide et
omfattende dokument med vedlagte kart der vi argumenterte for hvorfor Frogn
trenger en markagrense og en markaplan nå. Vi presenterte også våre synspunkter i
kommunestyrets åpen halvtime med gode tilbakemeldinger.
Da forslaget til kommuneplan for Frogn 2012-2024 forelå fra Rådmannen i mai,
oppfattet vi store deler av dette, med unntak av områdene Kolstad og Kykkelsrud,
som grundig og gjennomarbeidet og i tråd med overordnede føringer og retningslinjer
for kommunal arealforvaltning. Den optimismen dette førte til, tok imidlertid brått slutt
da det politiske flertallet foreslo ytterligere ca. 1 500 mål til boliger, næring og hytter.
Frognmarkas Venner protesterte kraftig på politikernes påplussinger både i sin
høringsuttalelse til kommuneplanen og i flere innlegg i Amta. Overordnede
myndigheter leverte, til vår glede, høringsuttalelser med innsigelser på alle arealer
Frognmarkas Venner går imot med unntak av Kolstad med tverrveien. Det ser ut til at
det politiske flertallet i Frogn nå godtar å fjerne samtlige påplussinger fra
kommuneplanens arealdel. Hurra! Vedtak av endelig kommuneplan er planlagt før
sommeren 2013, og vi fortsetter arbeidet for å berge Frognmarka mot nedbygging.
Vi har også i 2012 fortsatt vårt arbeid for å forsøke å berge Holtskogen mot
utbyggingen. Sivilombudsmannen gav oss i januar 2012 medhold i at Frogn
kommunes nye behandling av kommuneplanen for arealene Måna-Holt var foretatt
etter foreldet lovverk. Følgene av dette er ikke endelig klarlagt.
Vårt arbeid med oppgradering av stier og løyper i Frognmarka har fortsatt bare
positive ringvirkninger og høster stor anerkjennelse fra kommunens innbyggere.
Stiprosjektet 2012 ble avsluttet 21.desember. Da var stien/løypa fra Holtfurua-MårenStupinn ferdig ryddet, merket og skiltet – etter ett årsverk med dugnad og en kostnad
på ca. 200 000 kroner. Med hjelp og støtte fra Frogn kommune har vi også klart å få
anlagt to nye biloppstillingsplasser, en ved Stubberudtjernet og en ved Linnebråte.
Turvirksomheten er blitt en viktig og populær del av vår virksomhet. Turprogrammet
for 2012 var en del av et samarbeid med Frogn kommune og Frogn Historielag. Vi
samarbeidet også med Frogn kommune om fotoutstillingen Norsk Natur - vill, vakker
og sårbar. Utstillingen ble åpnet av Frogns ordfører og sto flott oppstilt ved
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torget/biblioteket i Drøbak fra slutten av mai og ut juni med mange besøkende– både
Frognboere og tilreisende.
STYRETS SAMMENSETNING
Styret, som ble valgt på årsmøtet i mars 2012, har bestått av følgende personer:
Leder Øystein Giertsen
Styremedlemmer:
Trygve Gulliksen, Roy Andersen, Svein Lindemark, Kjell Lorentzen,
Tor Kaurin, Grete Weydahl og Torstein Aamodt
Varamedlemmer:
Grete Voll Tandberg, Sylvi Ofstad Samstag, Sindre Løkstad og Kine Halvorsen
Thorén
Kasserer:

Elisabeth Stensrud

Revisor:

Hans Erik Boug

Valgkomite:
Leder:
Hans Birger Stensrud
Medlemmer: Jorunn Sneis og Liv Vogt
Styret har i perioden avholdt 18 protokollerte styremøter. Vi har vært representert på
årsmøtet til Oslo og Omland Friluftsråd, hvor vi ble tatt opp som medlem, og også på
to av OOFs møter. Styret har også hatt et møte med Akershus fylkeskommune
vedrørende regler for tildeling av tilskudd samt deltatt på ett av fylkeskommunens
møter vedrørende friluftsliv.
MARKAPLANARBEIDET
I forrige årsmelding skrev styret at Frognmarkas Venner var i sluttfasen med et nytt
forslag til markagrense. I mars 2012 var forslaget ferdig og det ble sendt de politiske
partiene og rådmannen. Med dette forslaget ønsket styret å bidra til at markagrense
og markaplan skulle bli et sentralt tema i arbeidet med ny kommuneplan. Forslaget,
som ble kalt Innspill til kommune-planrullering og til arbeidet med markaplan,
inneholdt vår begrunnelse for hvorfor en markagrense og en markaplan er
nødvendig. Videre inneholdt det en beskrivelse av det Frognmarkas Venner anser
som kjerneområder med tanke på friluftsliv, biologisk mangfold, vilttrekk og
kulturminner. Det var også vedlagt et kart med et grovt skissert forslag til
markagrense.
I forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan utarbeidet Rådmannen et forslag til
«markaplan» vedlagt som plankart ved siden av arealkartet. I vår høringsuttalelse til
kommuneplanen skrev vi at Frogn kommune med dette var kommet et viktig steg i
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retning av en mer helhetlig arealpolitikk. Vi påpekte likevel at den foreslåtte planen
hadde alvorlige mangler, og at det var forvirrende selvmotsigelser mellom
Markaplanen og kommunens arealplankart. Konklusjonen vår ble derfor at
markaområdene slik de er foreslått i planforslaget, blir som satellitter uten
sammenhengende tilknytning. Vi minnet derfor om vårt eget utkast til markaplan som
var vedlagt vår høringsuttalelse.
PROSJEKT FOLLOMARKA - arbeidet for etablering av juridisk bindende
markagrenser i Follo
Bærekraftig Follo som prosjekteier med grupperinger fra Vestby (Forum for natur og
friluftsliv), Nesodden (Naturvernforbundet), Ås (Naturvernforbundet) og Frogn
(Frognmarkas Venner) hadde 19. desember et møte med miljøvernminister Bård
Vegard Solhjell.
På møtet la vi frem Frogns kommuneplaner etter 2001 som et eksempel. Etter
stortingsmelding 39/2001 skulle alle kommunene med tettstednære markaområder
ha en markagrense og en plan for forvaltning av marka innen 2006. Frogns mangel
på styring av arealpolitikken over tid viser nødvendigheten av en robust markagrense
og behovet for en overordnet styring av denne prosessen.
Bærekraftig Follo fremmet forslag om en overordnet styring og stadfestelse av en
Follomark etter samme lest som Markaloven. Miljøvernministeren lovet en
tilbakemelding innen utgangen av februar 2013.
ARBEIDET FOR Å PÅVIRKE NY KOMMUNEPLAN FOR FROGN
KOMMUNEPLAN 2012-2024
Forslaget til kommuneplan for Frogn 2012-2024 forelå fra rådmannen i mai. Av de
nye foreslåtte områdene til utbygging var det Kolstad med tverrveien og Kykkelsrud
som pekte seg ut som uakseptable for Frognmarkas Venner. Kommuneplanforslaget
ble dramatisk forverret, da det politiske flertallet foreslo ytterligere ca. 1 500 mål til
boliger, næring og hytter. Bare i området Dammengrenda-Skyssrud ble det foreslått
1 225 mål til utbyggingsområder for boliger. De store påplussingene kom rett før
ferien. På én uke og uten reaksjon fra media hadde Frogns politiske flertall snudd
totalt om på rådmannens innstilling, tilsynelatende uten andre argumenter enn at
«det skal med».
Frognmarkas Venner protesterte kraftig mot politikernes påplussinger både i sin
høringsuttalelse til kommuneplanen og i flere innlegg i Amta. Vi fikk lagt frem vårt syn
for kommunestyret i åpen halvtime 10.09.2012. Vår presentasjon ble ledsaget av en
egen utarbeidet brosjyre til politikerne. Det vakte oppsikt da vi påpekte at Frogns
politikere hadde lagt ut et planforslag på høring med arealer for boligbygging som var
ca. fire ganger det behovet de selv beskrev i kommuneplanens samfunnsdel.
Overordnede myndigheter fremmet, til vår glede, innsigelser mot alle arealer
Frognmarkas Venner går imot med unntak av Kolstad med tverrveien. Politikerne
har nå vedtatt å trekke Dammengrenda–Skyssrud (bolig) og Kykkelsrud (næring) ut
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av kommuneplanen. Samtidig har de vedtatt å ta alle foreslåtte nye arealer nord for
Holt ut av kommuneplanen og utarbeide en egen kommunedelplan for «Nordre
Frogn». Kolstad med tverrvei til Skiphelle er dessverre fortsatt inne i planen.
Vedtak av endelig kommuneplan er planlagt før sommeren 2013, og vi fortsetter
arbeidet for å berge Frognmarka mot nedbygging.
OMRÅDENE MÅNA-HOLT
Måna-Holt og kommuneplanen
Etter at kommunestyret vedtok kommuneplanen for Frogn i 2007, har Frognmarkas
Venner arbeidet for å forhindre at friluftsområdet Måna-Holt med Holtskogen blir
utbygd til industriformål.
Vi klaget på kommuneplanvedtaket for Måna–Holt, hvor lovpålagte
konsekvensutredninger var utelatt, men fikk ikke gehør hverken hos kommunen,
Fylkesmannen eller Miljøverndepartementet. Vi påklaget derfor kommuneplanen til
Sivilombudsmannen, som i 2009 meddelte Frogn kommune at kravene om
konsekvensutredning i forkant ikke var oppfylt da kommunen bestemte seg for
næringsvirksomhet i Holtskogen.
Kommunen fattet nytt planvedtak høsten 2010, og mente saksbehandlingsfeilen nå
ble rettet opp ved at Frogn kommune sendte på høring en «oppsummering av
konsekvensvurderinger» (notat av 1.9.2006). Frognmarkas Vennet anket også det
nye planvedtaket til Sivilombudsmannen med den begrunnelse at vedtaket skulle
vært fattet i medhold av den nye plan- og bygningsloven av 2008, og at en
forskriftsmessig korrekt konsekvensutredning fortsatt manglet.
Sivilombudsmannen ga 6. januar 2012 sin endelige uttalelse om det fornyede
planvedtaket. Han uttalte: «Jeg har kommet til at loven av 2008 skulle vært benyttet,
og må anbefale at kommunen gjennomgår saksbehandlingen ut fra denne
forutsetning.»
Vi har hatt et omfattende arbeid overfor Frogn kommune og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus i 2012 for å få klarlagt følgene av Sivilombudsmannens uttalelse av
6.1.2012. Fylkesmannen har nå kommet til at både kommuneplanen og reguleringen
av Holt Park er lovlige på tross av den saksbehandlingsfeilen Sivilombudsmannen
har påpekt. Ombudsmannens endelige uttalelse vedrørende Frogn kommunes
forvaltning og Fylkesmannens godkjenning av denne foreligger fortsatt ikke. Siste ord
er således ikke sagt i denne saken.
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Status for omstridte reguleringsplaner i området
 Holt Park. Områderegulering:
Planen ble vedtatt 13.12.2010 og er stadfestet av Fylkesmannen. Vi påklaget dette
til Fylkesmannen etter Sivilombudsmannens uttalelse av 6.1.2012, men fikk ikke
medhold.
 Holt Park. Detaljregulering:
Høringsuttalelse ble levert innen fristen 10. desember 2012. Planen ble vedtatt mot
Venstre og SVs stemmer i Komiteen for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune
4.2.2013. Vi vil klage på vedtaket.
 Måna syd/nord:
Frognmarkas Venner har påklaget Frogn kommunes reguleringsvedtak. Vi har ikke
mottatt Fylkesmannens vedtak i saken.
KOLSTAD OG OMRÅDENE LANGS ODALSBEKKEN MED PLANLAGT
TVERRVEI TIL SKIPHELLE
Området Kolstad ble i likhet med Måna-Holt tatt inn i Frogn kommunes arealplan som
utbyggingsområde, uten at lovpålagte konsekvensutredninger ble foretatt i forkant.
Akershus fylkeskommune har dokumentert i alt 16 områder med automatisk fredede
kulturminner innenfor Kolstad og området for planlagt vei gjennom Trolldalen. De
fleste av områdene er steinalderboplasser fra eldre steinalder periode 2, dvs. fra
tidsperioden 8 300–6 500 år før Kr. Både antallet og utstrekningen av noen av
boplassene er oppsiktsvekkende. Frogns viktigste vilttrekk går gjennom østsiden av
feltet. Mellom bebyggelsen på Skorkeberg og Kolstadskogen renner Odalsbekken
som er en av Frogns gytebekker for sjøørret.
I vår høringsuttalelse til kommende kommuneplan gikk vi kraftig imot en utbygging på
Kolstad med tilhørende tverrvei. Tverrvei alternativ øst er i konflikt med vilttrekket og
alternativ vest vil rasere miljøet langs Odalsbekken og skoler og barnehagers faste
friluftsområder. Vi vil fortsette å arbeide for å forhindre utbygging .
TURER
Turene i 2012 ble gjennomført som en del av Frogns 50-årsjubileum, 50-årsløftet.
I samarbeid med Frogn historielag og med støtte fra kulturkontoret i Frogn
kommune, arrangerte vi fem turer i forskjellige områder i Frogn. Turprogrammet ble
avsluttet med tur fra Hvitsten til Røys med rekordmange deltagere og kaffe og kaker
underveis. Stor stemning!
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Turprogrammet var som følger:
Dato og
Turbeskrivelse
oppmøte
Søndag
Tur i Seierstenmarka med
20. mai
historisk sus og orientering om
kl.11.00
det rike fuglelivet i Drøbaks
Frogn
nærskog.
Rådhus

Turansvarlig
Frognmarkas Venner
v/Torstein Aamodt

Registrert
edeltakere
62

Søndag
3. juni
kl.12.00
Dal skole
Søndag
24. juni
kl. 11.00
Frognmark
a

Frogn Nordmark. Dalsmåsan og
historien om torvindustrien og
mye mer.

Frogn Historielag
v/Solveig Krogsrud

43

Sammenhengende skog.
Vandring fra Stubberudtjernet til
Frogn rådhus.
Gratis buss fra Seiersten til
Stubberudtjernet.

Frognmarkas Venner
v.
Øystein Giertsen

34

Søndag
26. august
kl.11.00
Parkering
ved Brevik

Opplev Fuglesangåsen. Vandring
fra Brevik med lokalhistorie og
spennende opplevelser i variert
natur

Frognmarkas venner v.
Kine Halvorsen Thoren

31

Søndag
30.
september
kl.11.00

Fra Hvitsten gjennom Frogn
Frognmarkas Venner
sørmark til Røis. Vandring med
v/Øystein Giertsen
historisk sus.
Gratis buss fra Røis til Hvidsten til
Hvitsten

71

Totalt 156 personer deltok på en eller flere av turene, og 42 fikk pins fra Frogn
kommune for deltagelse på to eller flere av turene. Det er allerede avtalt nytt
samarbeid med Frogn historielag og Frogn kommune om turer i 2013. Program er
under utarbeidelse. Frognmarkas Venner ser på turene som et viktig tiltak. Mange
setter pris på å få oppleve nye områder i hyggelig selskap med nye og gamle
turvenner.
FOTOUTSTILLINGEN «NORSK NATUR – VILL, VAKKER OG SÅRBAR»
Gjennom samarbeid med Bærekraftig Follo fikk vi denne fantastiske fotoutstillingen til
Drøbak. Fotoutstillingen presenterer storslåtte landskaper, intense møter med dyr og
sarte øyeblikk, der mennesket møter villmark og nærnatur. Utstillingen er utarbeidet
av Norske Naturfotografer med støtte fra Miljøverndepartementet og Direktoratet for
naturforvaltning.
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Utstillingen ble støttet av Frogn kommune som en del av 50-årsløftet og åpnet av
ordføreren 22.mai. Det var mange som fikk nyte utstillingen som sto til slutten av juni.
Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet er bortfall av leveområder …
Budskapet ble formidlet gjennom fantastiske bilder – noen også fra vårt område.
ÅPENT MØTE OM FRILUFTSLIV OG FOLKEHELSE
18. september arrangerte Frognmarkas Venner et åpent møte med tema ”Kan
friluftsliv redde folkehelsa?” Tidligere rektor ved Norges Idretthøgskole Gunnar
Breivik holdt et meget interessant foredrag om dette temaet. Frogn kommune stilte
kommunestyresalen til vår disposisjon, og både representanter fra kommunens
administrasjon og sentrale politikere var blant de ca. 40 deltakerne.
Breivik påviste at naturen motiverer til noe grunnleggende i oss og stimulerer til
friluftsliv som gir naturopplevelse, mosjon og mulighet til å komme bort fra støy og
forurensning.
Undersøkelser viser at halvparten av oss vil oppleve psykiske problemer i løpet av
livet, blant annet som følge av stress, og friluftsliv og mosjon bidrar til å motvirke
stress og irritasjon. Lett tilgjengelige grøntområder er en viktig forutsetning for å
kunne utøve friluftsliv. Det er et samspill mellom biologiske og psykologiske
prosesser, og det er dokumentert at regelmessig friluftsliv er det største enkelttiltaket
for å forbedre den totale helsetilstanden. Det som gjøres i fritiden, har to til tre ganger
større betydning for den psykiske helsen enn arbeid.
Undersøkelser viser også at for to tredeler av befolkningen over 15 år er turer i skog
og mark den viktigste mosjonsaktiviteten, mens bare en tidel er interessert i
konkurranseaktiviteter. Friluftsliv og mosjon gir mer fysisk og mentalt overskudd enn
konkurranseidrett.
Frognmarkas Venner konkluderer med at vår innsats for å bevare friluftsarealer og
grøntområder i kommunen og å gjøre disse områdene lett tilgjengelige, er meget
viktig for folkehelsen.
STIGRUPPAS ARBEID I 2012 – det store dugnadsåret
Årets kraftinnsats var gjenåpning av løypetrase/sti fra Holtfurua via HavsjødalenTassebråte til Måren med sammenknytning til Nesodden kommunes løypenett.
Et helt årsverk er lagt ned i dugnadsarbeid totalt. Verdien av dugnads-innsats er
beregnet til: 1 614 timer x 300 kr/t = 484 200 kr.
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Stiarbeid
Stigruppa er delt inn i seks undergrupper,
hvor hver undergruppe dekker sin rode.
Rodene dekker igjen alle blåmerka stier og
rødmerka løyper i Frogn.
Arbeidet med rydding, merking og skilting
utført av gruppene i 2012, utgjorde totalt
138 timer.

Frittstående prosjekter
 Re-etablert løype/sti 4,2 km. Tremannsstenen-Måren. Inkl.
prosjektering
Kostnader ca. 200 000. Her har FV dekket ca. 65 000 kr, mens et av
våre medlemmer har gitt 50 000 kr.
To stk. tilskudd: 30 000 kr Gjensidigestiftelsen og 55 000 kr
Akershus fylkeskommune





Rydding av hogstfelt og sti ved Putten. Inkl. prosjektering
Sammenkobling av stier Linnebråte-Stupinn. Inkl.
prosjektering
Ny sti Fløyspjeld-Tjuvåsen. Inkl. prosjektering
Ny sti Stormyr-Nymøllåsen. Inkl. prosjektering

Antall timer
1140

104
40
24
22

 Skilting Nordre Frogn (60 skilt fordelt på 20 stolper)
Kostnader 36 000 kr., hvorav 16 000 kr. er dekket av FV
Tilskudd: 20 000 kr. Frogn kommune

146

Sum timer for prosjekter stigruppa
Sum timer for stirydding av seks roder

1476
138

Totalt antall dugnadstimer organisert av stigruppa i 2012

1614

Etablering av nye biloppstillingsplasser i midtre og nordre Frogn
Frogn kommune har virkelig stilt opp for å få prosjektet realisert. Først med hjelp for
kontakt med grunneiere og senere ved opparbeidelse av plassene. Dette vil gi
Frogns innbyggere nye utgangspunkter for turer i marka og bidra til mulighet for
bedre folkehelse.
 Plass 1: Stubberudtjernet v/Nils Grande, Froen.
15 plasser
Plassen ble ferdigstilt i januar 2013. Frogn kommune bisto med maskinelt arbeid og
materiell. Stor takk til Frogn kommune.
9

 Plass 2: Linnebråte v/Erik Jebsen
10 plasser
En begrenset del av planlagt oppstilling var klar for bruk i januar 2013. Endelig
opparbeidelse av plassen blir sluttført i 2013 – også dette med maskiner og materiell
fra Frogn kommune.
Frognmarkas venner har inngått avtaler om snørydding. Vi vil arbeide for at Frogn
kommune finansierer leie og drift av plassene.
SØKNADER OG TILSAGN OM TILTAKSMIDLER TIL FRILUFTSLIVET
En egen gruppe har jobbet med søknader om tiltaksmidler til friluftsliv.
Til stiarbeidet har vi i 2012 mottatt og brukt 105 000 kr i tiltaksmidler, fordelt på
30 000 kr fra Gjensidigestiftelsen, 55 000 kr fra Akershus fylkeskommune og 20 000
fra Frogn kommune i tillegg til egne midler.
For 2013 har vi søkt om 270 000,- for prosjektet med bedre tilgjengelighet i
Seierstenmarka, samt generelt stiarbeid.
HJEMMESIDE
www.frognmarka.no
Besøk gjennom året
Faste
Antall
Måned
besøkende
besøk
Jan 2012
431
843
Feb 2012
480
802
Mar 2012
387
594
Apr 2012
395
713
Mai 2012
425
838
Jun 2012
474
924
Tabellen til høyre gir en generell
332
565
beskrivelse av antall besøk gjennom året. Jul 2012
393
781
Hjemmesiden har hatt en gradvis økning Aug 2012
av faste brukere gjennom flere år. Dette er Sep 2012
454
984
en tendens vi har god tro på vil fortsette,
Okt 2012
392
804
da spesielt med tanke på de turrelaterte
Nov 2012
356
716
sidene.
Des 2012
287
533
Total
4806
9097
Hjemmesiden har et jevnt besøk av folk,
og med normale variasjoner avhengig av
nyheter og årstid. Hyppigst besøkt er våre
tur- og kartsider samt stigruppas
informasjonssider. Førstesiden har som
tidligere år tatt seg av alle viktige
begivenheter og nyheter som gjelder
Frognmarka.

MEDLEMSVERVING
Det har ikke foregått aktiv medlemsverving dette året.
ANNONSERING
Vi har hatt månedlige annonseringer fra årsskiftet og frem til september samt
målrettede annonseringer av turer og arrangementer i Frognmarkas Venner sin regi.
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5. GODKJENNING AV REGNSKAPET 2012
Frognmarkas Venner
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Frognmarkas venner, kartprosjektet
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6. ARBEIDSPLAN FOR PERIODEN FRA ÅRSMØTET 2013
TIL ÅRSMØTET 2014

Vårt formål
Frognmarkas Venner arbeider for sikring av Frognmarka i nord og sør som
friluftsområde gjennom en varig juridisk bindende markagrense. Frognmarkas
Venner arbeider også for at kulturlandskaper, kulturminner og det biologiske
mangfoldet i Frognmarka sikres og ivaretas for fremtidige generasjoner.
Frognmarkas Venner er en partipolitisk uavhengig forening og er tilsluttet foreningen
Bærekraftig Follo.

Arbeid knyttet til rullering av kommuneplanen i Frogn 2012-2024
Vi vil fortsette vårt arbeid med uttalelser og kontakt med Frogn kommune i
forbindelse med endelig behandling av kommuneplanen. Det er nå viktig å forhindre
at befolkningen skal miste de verdifulle natur- og friluftslivsområdene i Kolstadskogen
og langs Odalsbekken.
Frogn kommune har nå vedtatt å utarbeide en egen kommunedelplan for Nordre
Frogn. Dette er et arbeid vi vil følge nøye. Vi støtter rådmannens forslag til utbygging
i området Dal/Brevik, men vi ønsker ingen utbygging i Fuglesangåsen.
Måna-Holt
Måna og Holtskogen med prosjektet Holt Park var grunnen til at Frognmarkas
Venner ble stiftet. Dersom Holt Park bygges ut, vil det bli liggende som en barriere og
ødelegge den sammenhengende grønnstrukturen vi nå har fra Seiersten og ut i
Frognmarka med tilknytning nordover og østover.
Vi vil utnytte alle ankemuligheter for å forsøke å hindre at områdene blir utbygd.
Markagrense/markaplan i Frogn
Vi vil blant annet
 Oppdatere vårt markaplandokument og bruke dette i våre samtaler med
politikere og administrasjonen.
 Frognmarkas Venner er nå medlem av Oslo og Omland Friluftsråd og vil søke
råd og hjelp her ved videre jobbing for en varig markagrense.
 Sluttføre vårt prosjekt med kartlegging av innbyggernes bruk av Frognmarka
Prosjekt Follomarka
Som medlem i Bærekraftig Follo vil vi bidra til foreningens arbeid for et fremtidig vern
av Follomarka.
Arrangere turer
Vi vil også i år gjennomføre et variert turprogram i samarbeid med Frogn Historielag
og Frogn kommune.
Nytt av året blir et samarbeid med Frivillighetssentralen i Frogn. Målet er seks turer
tilpasset eldre/brukere av frivillighetssentralen.
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Vi tar også sikte på en kraftprøve for de spreke med Frogn på langs i samarbeid med
Drøbak Maratonklubb.
Tilrettelegge for bruk av Frognmarka
 Fortsette arbeidet mot kommune og fylke for å få forståelse for at vårt arbeid
med tilrettelegging av marka kommer hele befolkningen til gode.
 Fortsette salget av vårt turkart og starte forberedelser til nytt, revidert kart.
 I samarbeid med Frogn kommune sluttføre opparbeidelsen av to nye
parkeringsplasser ved Stubberudtjernet og Linnebråte.
 Vedlikeholde 60 km sti.
 Anlegge klopper ved Dalsmåsan.
 Vi vil arbeide videre med planen for bedret adkomst til Seierstenmarka for
mennesker med nedsatt mobilitet. Gjennomføringen er avhengig av
nødvendig tilskudd.
 Dersom vi får nødvendige tilskudd, vil vi sluttføre skilting av Frognmarka i
området Froen gård–Brevik med totalt 55 skilt.
 Dersom vi får nødvendige tilskudd, vil vi sette opp 16 karttavler i Frognmarka.

Forbedret adkomst til Frognmarka for mennesker med nedsatt mobilitet
Frognmarkas venner vil kontakte lokallag av Norges Handikapforbund samt Frogn
kommune for å undersøke hvilke tiltak som er særlig aktuelle for å bedre adkomsten
til naturopplevelser for denne gruppen.
Verving av medlemmer
Vårt siktemål er 50 nye medlemmer i 2013.

7. KONTINGENT 2013
Styrets innstilling:
Nåværende kontingent på 200 kr. for enkeltmedlemmer eller familie endres ikke.
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8. FREMLEGGING AV BUDSJETT
Frognmarkas Venner
Driftsinntekter
Kontingent
Innt arr
støtte fra medlemmer
Gaver
Erstatning
Tilsk. Akersk fk
Tilsk spareb.st
Tilsk. Gjensidige
Tilsk frognk

Regnskap
Budsjett
2012
2013
Merknader
85 000
85 000
Herav 25 000,10 000
30 000 Frogn på langs
2 500
3 000
50 000
1 000
3 100
55 000
50 000
35 000
30 000
20 000
50 000

Sum inntekter

255 600

254 000

Driftsutgifter
Varer for salg kart
Sum stiprosjektet

204 671

178 000

Parkeringsavgift

2 000

-

Husleie

2 000

Arrangementer

Herav 25 000,35 000 Frogn på langs

17 020
Årsmøtepapirer

6 188

7 000

Kontormatriell

1 503

1 500

Porto

3 905

5 000

850
1 750
22 399

1 000
2 000
15 000

1 022
1 810
339

2 000
2 000
400

263 457

250 900

-7 857

3 100

Edbutgifter
Reise/kjøreutgifter
Brosjyrer og likn
Annonser
diverse utg
Postboksleie ol.
Transaksjonskostnader
Sum driftsutgifter
Resultat
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Kartprosjektet
Driftsinntekter
Salg av kart 1. opplag
salg av kart 2. opplag

Regnskap
2012

Budsjett
2013

Noter
10 400 130kart a 80,16 000 200kart a 80,-

24 525

26 400

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Beholdningsendring 1.
opplag
Beholdningsendring 2.
opplag
Produksjon 2.opplag

17 127

7 280 130 kart a 56,3 000 200kart a 15,25 000 2000kart

Sum driftskostnader

35 280

Driftsresultat

-8 880

Dekkes av egenkapital som er kr 33 658,- pr 31.12.2012

9. INNKOMNE FORSLAG

Forslag til årsmøtet i Frognmarkas venner 2013
Forslag til endring av § 6. i vedtektene for Frognmarkas Venner:
Endring av siste setning:
Innkalling med sakspapirer sendes ut via e-post til medlemmene og legges ut på
foreningens hjemmeside senest to uker før årsmøtet.
mvh
Roy Andersen
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10. VALG

Valgkomiteens forslag til styre
Leder

Øystein Giertsen

1 år Gjenvalg

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Trygve Gulliksen
Roy Andersen
Svein Lindemark
Kjell Lorentzen
Grete Voll Tandberg
Sylvi Ofstad Samstag

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Tor Kaurin
Grete Weydahl
Torstein Aamodt
Kine Halvorsen Thorén
Gudny Okkenhaug

2 år Gjenvalg
2 år Gjenvalg
2 år Gjenvalg
2 år Gjenvalg
1 år Valg*
*Varamedlem
Sindre Løkstad
har fratrådt

Revisor

Hans-Erik Boug

1 år Gjenvalg

Følgende er ikke på valg:

På valg:

Styrets innstilling til valgkomité:
Følgende er ikke på valg:
Leder
Jorunn Sneis
Medlem
Liv Vogt

1 år
2 år

Nytt medlem:
Medlem

3 år Valg

Bror Gevelt
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Web:
E-post:

www.frognmarka.no
redd@frognmarka.no

