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4. STYRETS BERETNING FRA ÅRSMØTET 2017 TIL ÅRSMØTET
2018
INNLEDNING
2017 har vært et år med stor aktivitet.
Stigruppa har virkelig gjort en kjempeinnsats i 2017! Vi har utvidet utfartsparkeringen
ved Stubberudtjernet i samarbeid med Frogn kommune og også overtatt ansvaret for
parkeringen på Røis.
En smakebit på andre «oppdrag»:
• Mindas kafé på Dalsmåsan er blitt et populært turmål og er supplert med flere
benker og grill til bålplassen.
• Det er montert tre nye hvilebenker i heltre eik ved turveien for
bevegelseshemmede fra Kvernerdammen til Øvredammen, samt skiftet klopp
ved Øvredammen.
• Det er også merket bedre rundt Seiersten skanse.
• Skilttavler er satt opp i nordre Frogn og i Seierstenmarka.
• Broen over Solbergelva er utbedret av Frognmarkas Venner, en tung jobb.
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Turene vi var med å arrangere, ble i 2017 preget av tre store begivenheter.
Festningsmarsjen Oscarsborg på våren fikk ca. 240 deltakere inkludert guider og
veivisere, og Frogn på langs på høsten med ca. 200 deltakere. Nytt av året var Kyst
til kyst i Frogn. Flott tur som blir et fast arrangement. I tillegg hadde vi også to andre
turer også. Tursamarbeidet med Frivilligsentralen på hverdager har også i år fungert
veldig bra.
Arbeidet mot bro i indre Oslofjord har også i år preget foreningen. Vi har jobbet både
lokalt og mot Transport- og kommunikasjonskomitéen i Stortinget.
www.broneitakk.no
Strategigruppa har lagt mye arbeid ned i å få fortgang i Frogn kommunes
«Kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø», og vi arbeider for å få på
plass et friluftsråd i Frogn.
Når det gjelder vern av Frognmarka, har den planlagte områdereguleringen av
Kolstad, Klommestein skog og Odalen vært en viktig sak for oss også i 2017.
Frognmarkas Venner mener Kolstad skal ligge utenfor grønn strek og forbli en del av
Frognmarka.
Follomarka og arbeidet for varig vern av viktige arealer for natur og friluftsliv har vi
arbeidet for gjennom å engasjere oss i Bærekraftig Follo.
STYRETS SAMMENSETNING
Styret som ble valgt på årsmøtet 28. mars 2017, har bestått av følgende personer:
Leder Øystein Giertsen
Styremedlemmer:
Trygve Gulliksen, Trygve Almøy, Siv Skjøthaug, Gudny Okkenhaug,
Grete Weydahl, Kjell Wærnhus og Tor Lunder
Varamedlemmer:
Kine Halvorsen Thorén, Christopher Brodersen, Bjørn Larsen og Tor Johannessen
Regnskapsfører:

Elisabeth Stensrud

Revisor:

Hans Erik Boug

Valgkomité:
Leder: Morten Hansen
Medlemmer: Jon Weydahl og Knut Hove
Styret har i perioden avholdt åtte protokollerte styremøter. Øystein har representert
Frognmarkas venner på seks protokollerte arbeidsmøter for Festningsmarsjen 2018,
hvor han var koordinator og referent. Vi har avholdt møte med Nesodden turlag
(DNT).
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MARKAPLANARBEIDET
Vi har i perioden fortsatt å jobbe frem mot en juridisk bindende markagrense i Frogn,
slik vår formålsparagraf tilsier. Dette har vi gjort gjennom å arbeide for å beskytte
verdifulle friluftsarealer som Kolstadskogen ved Drøbak og deler av Fuglesangåsen
og områder ved Garder i nordre Frogn mot nedbygging. Vi har engasjert oss kraftig i
arbeidet mot eventuell motorvei gjennom Frognmarka og bro over nordre Håøya.
Regjeringen har valgt tunnel, så det ser ut som om denne kampen har fått en lykkelig
slutt. Styret har i perioden hatt en egen gruppe som har jobbet opp mot Frogns
politikere og administrasjon spesielt med tanke på markavern og friluftspolitikk.
Friluftsarealene eies hovedsakelig av private skogeiere, og Frognmarkas Venner
ønsker å samarbeide best mulig med disse.
PROSJEKT FOLLOMARKA
Arbeidet for etablering av juridisk bindende markagrenser i Follo
Vi jobber gjennom Bærekraftig Follo, hvor Øystein Giertsen, leder i FV, sitter som
sekretær. Rasmus Hansson i MDG fremmet 19.10.2016 også forslag på Stortinget
om å innlemme blant annet Follomarka i Markaloven. Forslaget falt mot én stemme,
dessverre. Vi ser imidlertid at her er det muligheter, og vi jobber videre for å få på
plass markagrenser. Vi vil også fortsette arbeidet sammen med andre lokale krefter i
Frogn og de andre kommunene i Follo for en sammenhengende Follomark.
KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2018-2030
Frogn kommune har bestemt å rullere samfunnsdelen, men ikke kommunens
arealkart. Ny kommuneplan er fortsatt svært viktig og vil bety mye for våre natur og
friluftsområder.
Vi leverte høring til planprogrammet og la særlig vekt på at kommunens mål om
boligbygging og arealer for boligbygging ligger langt over hva målene i vedtatt
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus tilsier. Videre etterlyste vi plan
for fastsetting av grønn strek rundt Drøbak.
Planprogrammet er fastsatt, og vi følger planen videre.
STRATEGIGRUPPAS ARBEID
Sammenlignet med idretten, er friluftslivsinteressene svakt organisert på lokalplanet.
Dette gjelder på landsbasis, og Frogn er ikke noe unntak. En rekke
enkeltorganisasjoner er avhengige av gode friluftslivsområder og egnet
tilrettelegging. Vi mangler imidlertid en organisatorisk samling av de ulike
interesseorganisasjonene og en administrativ forankring i kommunen som kan bidra
til at friluftslivs-interessene får større plass i den kommunale forvaltningen.
Frognmarkas venner har derfor vært pådrivere for at det etableres én eller annen
form for friluftsråd i Frogn. Dette er fanget opp av det politiske miljøet, og
Arbeiderpartier har fremmet et forslag om å etablere et friluftsråd i Frogn. Kommunen
har ennå ikke kommet med noe forslag om hvordan de ser for seg at et friluftsråd
skal fungere.
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Frognmarkas venner har derfor arbeidet videre med saken og vil i løpet av vinteren/
våren komme med et forslag til hva vi tror er best for friluftslivsinteressene. Vi har i
denne sammenheng hatt møter med Maria Rundhaugen Tesaker som er
fylkessekretær i Forum for Natur og Friluftsliv i Akershus.
Frognmarkas Venner vil i løpet av vinteren/- våren 2018 fremlegge en oversikt over
ulike modeller og fremgangsmåter for å komme videre, inkludert et forslag til hva vi
vil foreslå at det satses på.
FREMTIDIG KRYSSING AV OSLOFJORDEN
Nei til bro over indre Oslofjord. www.broneitakk.no
Ingen vil ha motorvei gjennom Nordmarka – vi vil ikke ha motorvei gjennom
Frognmarka og rasering av fjordrommet.
Arbeidet mot bro i indre Oslofjord har preget foreningen. Vi har engasjert oss kraftig i
alliansen «Nei til bro over indre Oslofjord».
Nasjonal transportplan 2018-2029 ble ferdigbehandlet av Stortinget 19.juli 2017. Her
er Oslofjord-tunnelen fase 2 ført opp med budsjett på 4,5 milliarder kr, hvorav 2,8
milliarder i bompenger. Regjeringen med Erna Solberg i spissen gikk ut på NRK med
klar melding om at fjordkryssingen ved Drøbak skal skje med tunnel. Vi følger saken
til byggestart for tunnelløp nr. to er gitt.
REGULERINGSSAK FOR RV 23 OG NYTT LØP I OSLOFJORD-TUNNELEN
Vi holder kontakt med Statens vegvesens prosjektgruppe. Ved en utbygging blir det
behov for omlegging av stier ved Måna, ved Bråtan og over tunneltaket ved utgangen
av tunnelen fra Vassum.
KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN
Kommunedelplan for Nordre Frogn ble vedtatt i 2016. Med et knapt politisk flertall tok
Høyre inn boligutbygging i Fuglesangåsen og på et nytt 200 da stort felt øst for
fylkesveien ved Garder. Ny hovedadkomst til Nesodden og Nordre Frogn er tatt inn i
planen. Her går Frogn inn for tunnel, noe vi er enige i.
Frognmarkas Venner skrev høringsuttalelse og påpekte at feltutbyggingene og det
totale omfanget av planlagt boligbygging i Nordre Frogn er klare brudd på Frogn
kommunes forpliktelser etter Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Både Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen har levert
innsigelser.
Frogn kommune har nå vedtatt å droppe områdene ved Garder, men har valgt å ha
området i Fuglesangåsen inne. Etter møte med Akershus fylkeskommune har Frogn
fått beskjed om å moderere forslaget og legge det frem på nytt. Vi følger saken
videre.
OMRÅDENE MÅNA-HOLT
Motstanden mot utbygging av disse områdene var grunnen til at Frognmarkas venner
ble stiftet. Dersom Holt park blir realisert, vil den bli liggende som en sperre mellom
friluftsområdene fra Seiersten til Skyssrud og Frognmarka mot nord og øst.
Området Måna Nord-Sør er nå snauhogd. Interessentene i områdene har luftet
omgjøring av rekkefølgebestemmelsene vedrørende kryssområdet ved Måna og ny
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fylkesvei mot Skyssrud. Statens vegvesen holder igjen og det går jo også mot
utvidelse av RV23 og ny tunnel.
Holt park er ikke igangsatt og ser mere og mere ut som et tapsprosjekt. Området bør
tilbakeføres til LNF-område.
KOLSTAD OG OMRÅDENE LANGS ODALSBEKKEN MED PLANLAGT
TVERRVEI TIL SKIPHELLE
Områdereguleringsplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen
Området Kolstad ble i 2007, 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 før Kr. Både antallet og utstrekningen på noen av
boplassene er oppsiktsvekkende. Frogns viktigste vilttrekk går gjennom østsiden av
feltet. Odalsbekken er én av Frogns viktigste gytebekker for sjøørret.
Frogn kommune har nå vedtatt at trasé på vestsiden av Odalsbekken er det
alternativet for tverrvei som skal utredes gjennom områdereguleringsplan.
Frognmarkas venner argumenterte med at dette alternativet vil ødelegge en kartlagt
biotop av gammel barskog av regional verdi og medføre lukking av Odalsbekken
over et område. Vår motstand og beboerne som får veien i bakhagen, ble ikke hørt.
Vi har jobbet for å få forståelse for nødvendigheten av grønne korridorer gjennom et
eventuelt utbyggingsområde. På denne måten håper vi å sikre at bygdeborgen på
Skanseåsen fortsatt skal ha verdi som turmål for Frogns befolkning, og at traséen for
Frogn på langs fortsatt kan gå i natur og ikke på asfalt gjennom «Klommestein skog»
fra Tiurveien og ned mot Odalsbekken.
Planforslag til områderegulering ble varslet ferdig i 2017, men prosjektet er forsinket.
Situasjonen har endret seg, slik vi ser det. Den nye utbyggeren Block Watne har slett
ikke bebudet noen gratis tverrvei slik Skanska gjorde. Her blir det vanskelige valg å
ta for en kommune som har investert mye de siste årene. Vi vil kjempe for natur og
friluftsliv.
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
Plansamarbeidet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune
og kommunene i Akershus. www.plansamarbeidet.no
Frognmarkas Venner vurderer planen som særdeles viktig for Frognmarka og
Follomarka. Planen ble endelig vedtatt i desember 2015.
I Frogn er Drøbak utpekt som utviklingsområde utenfor bybåndet for Stor-Oslo.
Rundt Drøbak skal det legges en langsiktig grønn strek. Nye områder kan inntas,
men dette betinger at allerede båndlagte områder er planlagt utnyttet. Utenfor
Drøbak skal det etter planen være «vedlikeholdsvekst».
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Både Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen har lagt vekt
på at planen som også Frogn kommune har signert, skal følges. Kommunedelplanen
for nordre Frogn fikk innsigelser fra alle overordnede myndigheter. Disse er ikke
avklart.
BYUTVIKLINGSPLAN FOR SEIERSTEN, ULLERUD OG DYRLØKKE
Frognmarkas Venner støtter opp om tanken om utvikling av Drøbak fra eksisterende
sentrum og utover. Vi har også lagt vekt på nødvendigheten av en bedret adkomst
fra Skorkebergsiden og over Ullerudsletta mot Follo museum og Seierstenmarka.
Frognmarkas Venner er bekymret for fremdriften til planen. Vårt ønske er at
byutviklingsplanen blir prioritert, slik at Drøbak kan få en utvikling fra sentrum og
utover i tråd med de faglige råd kommunen allerede har innhentet.
KOMMUNESTYREMELDING FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ
Frognmarkas Venner har fortsatt arbeidet ned aktive innspill til Frogn kommunes plan
som er under arbeid. Vi ønsker medvirkning fra oss selv og andre lag og foreninger
og vil fortsette arbeidet for å oppnå dette. Prosjektet «Kartlegging og verdisetting av
friluftsområder» vil bli et viktig grunnlag for kommunestyremeldingen. Frognmarkas
Venner utarbeidet eget kartgrunnlag og forslag til verdisetting innen opprinnelig frist
for innspill i mai 2016.
Kommunens arbeid med planen ble «igangsatt» i 2014, og fremdriften har ikke vært
tilfredsstillende med den nåværende kommunale bemanningen. Frogn AP fremmet
en interpellasjon om saken høsten 2015, uten at rakettfart ble resultatet. I 2017
forventet Frogn kommune at planen skulle sluttføres i 2017. Den er nå «utsatt til
2018. Det er etter det vi forstår, nå usikkert om planen i det hele tatt vil bli sluttført
som en egen plan.
Frognmarkas Venner vil oppfordre Frogn kommune til å opprette en dedikert stilling
som skal jobbe med friluftsformål. Stillingen må bemannes med friske krefter som har
en egen interesse for å oppnå konkrete resultater til beste for friluftsliv og folkehelse i
kommunen.
SMÅBÅTHAVN PÅ HÅØYA
Bryggeanlegg i Dragsund er nå realisert. Vi har levert innspill til planprogram for
reguleringsplan i Tåjebukta. Frognmarkas venner har bedt om at det reguleres inn
egen korridor mot naturreservatet for adkomst med kajakk/robåter.
FYLKESVEI 156 FRA BONN TIL TUSSE. NY HOVEDADKOMST TIL NESODDEN
OG NORDRE FROGN
Statens vegvesen har nå startet opp planprosessen. Frognmarkas Venner leverte inn
høringsuttalelse til forslag til planprogram. Vi har anbefalt tunnel med kryssområde
som ikke berører vår kryssing av Havsjødalen ved Rørmyr/Tusse. Frogn kommune
har gått inn for tunnel i vedtak av Kommunedelplan for nordre Frogn.
Planprogrammet er nå vedtatt. Vi følger saken videre, når konsekvensanalyser av de
forskjellige alternativene skal utføres.
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TURER
Vi har arrangert to medlemsturer i tillegg til de større arrangementene som er
beskrevet i egne poster.
Tur fra Skiphelle til Solbergstrand 11.06
Søndag 11. juni arrangerte Frognmarkas Venner tur fra Skiphelle til Solbergstrand.
Formålet med turen var å vise at det fint går an å gå i strandsonen i dette området.
Været var ikke det beste med både vind og regn, men 20 hardhauser lot seg ikke
skremme og fullførte turen i fin stil. Der det var for ulendt og glatt, delte gruppa seg
slik at de som syntes det ble for tøft å klatre over glatte svaberg, gikk høyere opp i
terrenget. Kjell Wærnhus sto for guidingen underveis, og vi fikk høre om senkingen
av Donau rett ved Skiphelle januar 1945 og litt lenger sør om frakteskuta Sørlandet
som ble beskutt av kryssere som hadde fulgt Blücher 9.april 1940. Vi fikk også høre
om istransport og dammer anlagt for dette i området og om Solbergdammen som i
1913 brast og forårsaket en stor flom som tok med seg mange bygninger. På
Solbergstrand var det rast og her fortalte Kjell Wærnhus at NIVAs anlegg på
Solbergstrand opprinnelig ble anlagt som oppdrettsanlegg av Rolf Sunnaas som
seinere grunnla Sunnaas sykehus. Hjemover fulgte vi stort sett blåmerka stier i
skogen og fikk se Frogns eneste foss «Storkulpa» og også Petter Olsens nye bru
over Solbergelva.
Tur over Fjøseråsen 22.10
Da vi prøvegikk turen uka før hadde vi fantastisk høstvær og det var flotte høstfarger.
Dessverre ble det ikke slik da turen gikk av stabelen. Regnet øste ned og siden det
var i slutten av oktober, var det også nokså kaldt. Det kom bare seks deltakere som
alle fullførte i fin stil. Vi hadde rast på toppen av Fjøseråsen og hadde flere stopp
hvor vi så på utsikt eller hvor det vanligvis var utsikt over Åsbygda og
kulturlandskapet der og også innover mot Oslo.
FROGN PÅ LANGS

Fra starten på Ramme gård

I mål på Stupinn

God støtte fra Akershus fylkeskommune - 31.000 kr, - og sponsor-støtte fra Sport1,
sikret nødvendige innkjøp av utstyr samt dekning av transportutgifter. Rodegruppene
hadde gjort en god jobb med klargjøring av traséen, og staben utførte
hovedmerkingen dagen før marsjen startet. Kun ved Ullerud går turen tre hundre
meter på asfalt, resten av marsjen går i vekslende skogsterreng. Rundt 30 personer
var engasjert under avviklingen av marsjen. Det var tilbringertjeneste med buss fra
Drøbak til Ramme gård. I et flott høstvær stilte mer enn 200 personer ved start på
Ramme gård, og med målgang på Stupinn på Nesodden. Mer enn halvparten gikk de
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28 km og passerte Frogns to grensebekker, Solbergelva i syd og Hasla i nord.
Resten meldte seg av på én av våre fem mellomstasjoner. Alle som trengte
transport, ble fraktet til Drøbak. Transporten gikk knirkefritt fra alle mellomstasjonene,
ingen måtte vente mer enn 20 minutter på Stupinn. Marsjen var igjen en suksess og
er etablert som et årlig arrangement. For 2018 vil turen bli ytterligere perfeksjonert og
forbedret med Ramme gård som startområde. Folk har virkelig noe å glede seg til!
Sett av andre søndag i september de neste årene. Totalt antall dugnadstimer ca. 400
i forberedelser og avvikling av marsjen. Turmarsjen har egen webside som du finner
på: www.frognmarka.no
FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG
Festningsmarsjen ble en suksess i flott vårvær.
Marsjen ble startet etter et initiativ fra daværende kommandant på Oscarsborg
festning Stein Erik Kirknes og ble i år arrangert for fjerde året på rad.
Årets marsj ble gjennomført av Oscarsborg festnings venner, i samarbeid med
kommandant Per Egil Grimstad, Frogn historielag, Frognmarkas venner og Frogn
kommune. Frognmarkas Venner var koordinator for årets marsj.
Totalt 240 marsjerende inkl. guider og veivisere nøt et flott vårvær med guiding på
forsvarsanleggene alle 12 km fra Heer skanse via hovedbatteriet på Oscarsborg og
den fantastiske turen opp til toppbatteriet på Håøya. De fikk indre Oslofjords beste
utsikt før tåka kom sigende etter at marsjen var sluttført.

Avgang fra Sundbrygga

I land på Håøya

Turen vil neste år igjen inngå som en del av programmet til Oscarsborg festning.
Marsjen vil bli arrangert av kommandanten sammen med Oscarsborg Festnings
Venner og i samarbeid med Frogn historielag og Frognmarkas Venner.
FRA KYST TIL KYST I FROGN

Fra Glennemåsan

Matbit på Mindas kafé
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Fra en husmannsplass på
Agnormåsan

Etter en testtur i 2016 etablerte Frognmarkas Venner 2017 denne turmarsjen på
tvers av Frogn. Den går fra Brevik brygge til Digerud brygge, og avvikles alltid andre
søndag i mai. Turen går via Dalsmåsan, Glennemåsan, Mindas kafé, Saraåsen,
Måren, Søndre Gulbjørnrud, Agnormåsan og Hethulldammen. Turen bruker både
lokale og profesjonelle guider, og deltakerne får en reise med fjordbåter, istrafikk,
torvindustri og krigshistorie. Det er pauser og matservering på Mindas kafé og
Søndre Gulbjørnrud. Turmarsjen har egen webside som du finner på:
www.frognmarka.no
TURER I SAMARBEID MED FROGN FRIVILLIGSENTRAL
Rapport fra arrangørene:
2017 var et godt tur-år. Samarbeidet mellom Frivilligsentralen og Frognmarkas
venner resulterte i 14 turer på barmark og fem vinterturer. Turene ble som vanlig
arrangert på onsdager med start kl. 11. Den oppsatte gåtiden på turene er på mellom
tre og fire timer. Håøyaturen til nordspissen av øya er den lengste turen på seks
timer.
Det har vært arrangert turer fra høsten 2013 og i de 4 ½ årene tilsammen 59 turer. Til
å begynne med gikk turene i all hovedsak i Frogn, men i 2017 gikk de også i Ås,
Oppegård og Nesodden. I disse årene har det vært en jevn økning av turdeltagere. I
gjennomsnitt har det vært ca. 15 stykker med på turene i 2017.
Det blir delt ut kart på turene og dette har inspirert noen til å gå turene på egen hånd
etterpå. Det er prøvd å legge inn en ny tur i løpet av hvert semester og det har vekket
begeistring. Siste barmarkstur i 2017 gikk til «Fjøset» på Knardahl hvor Toril
Weiskopf serverte suppe.
I tillegg til de oppsatte turene er det arrangerte fem vinterturer. Invitasjonen til turene
ble sendt til dem som ønsker å stå på en epost-liste. De flotte stiene og skiltingen har
lagt et godt grunnlag for turvirksomheten vår. Turgruppa takker for alles innsats for å
gjøre Frognmarka tilgjengelig for turgåere.
17. MAI OG BORGERTOGET I DRØBAK
Grete Weydahl tok initiativet og meldte oss på. Dette ble igjen en flott markering. God
reklame for Frognmarkas Venner og ikke minst Frogn på langs.
STIGRUPPAS ARBEID I 2017
Alle hovedstier og løyper i Frogn, totalt 85 km. er ryddet, skiltet og merket, med
unntak av:
1. Stien mellom Agnormåsan og Agnorveien (800 m)
2. Agnormåsan og Østskogen ved Digerud grendestue. (1000 m)
3. Kolstad skog mot Skanseåsen (500 m)
4. Holtskogen fra Skyssrud til Tremannssteinen (1000 m)
5. Holtskogen ved Breimåsan (300 m)
6. Østre del av Oppegård skog (600 m)
Vi har litt problemer med å få på plass ryddeavtale med noen få grunneiere. Dette
regner vi med å ha ordnet i løpet av 2018.
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Stigruppa er delt inn i syv roder med tilhørende
grupper. Rodene dekker alle blåmerka stier og
rødmerka løyper i Frogn. Gruppene tar seg også
av tilrettelegging av stien for Frogn på langs.
Vi har i tillegg utført ett stort og flere mindre
enkeltstående prosjekter i 2017:
Utvidelse og forsterkning av
Stubberudtjernet parkering
• Vedhogst på Mindas kafé
• Klopp over Rommerudbekken ved Store
Vadbru
• Utskifting av kreosotklopp ved Øvredammen
• Ny klopp ved Øvre Kjeppestaddam
• Nye brokar og redningsaksjon for brua ved
Vadbru over Solbergelva
• Benker og grill til Mindas kafé
• Tre nye karttavler og renovering og utskifting
av kartdelen på 17 karttavler
• 70 nye skilt fordelt på hele Frogn
• Tre nye benker langs stien for
forflytningshemmede i Seierstenmarka.
Dugnadstimer alle grupper inkl. Frogn på langs:
1.750 timer. Legger man til grunn en timepris på
kr. 300,- utgjør dette kr. 525 000,- mer enn en halv
million kr.
•

Stigruppa jobber til glede for alle glade turgåere! Mindas kafé i nordre Frogn. Klopp
ved Bråtan og bru over Solbergelva. Vi jobber i hele Frogn.

Sittebenker i Seierstenmarka og karttavler i nordre Frogn.
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Mindas kafé (Dalsmåsan) 7. juni. 2017
Frognmarkas Venner fyller ti år, med feiring på Mindas kafé. Her møttes gamle
styremedlemmer med følge. Det ble en trivelig stund med god mat og drikke.
Broderlig fordeling av en fantastisk marsipankake ble utført av veterantrioen
Kaurin, Lorentzen og Lindemark. Servert sammen med bålkokt kaffe. Kjell
Lorentzen hadde en historisk gjennomgang av foreningens start og tidlige historie.
Det ble mange gode samtaler rundt bålet og høy stemning ut over den lune
sommerkvelden.

ETABLERING AV MERKET KYSTSTI FRA SKIPHELLE TIL SOLBERGSTRAND
Frognmarkas Venner har i 2017 gjennomført befaring langs stranda fra
Torkildstranda til Hvitsten for å vurdere egnethet som kyststi. Det var enighet om at
traséen fra Skiphelle til Solbergstranda pekte seg ut som et godt førstevalg. Det ble
gjennomført en annonsert prøvetur som bekreftet egnethet og interesse.
I et møte mellom kommunen (FK) og Frognmarkas venner (FM) var det enighet om
følgende ansvars- og arbeidsdeling (ansvarlig for de ulike punktene i parentes):
• Frogn kommune v/Eli Moe og Frognmarkas venner v/ CB og GW er enige om
å etablere et samarbeid om realisering av kyststi fra Skiphelle til
Solbergstrand.
• Frognmarkas venner tar på seg ansvaret for løpende vedlikehold av stien.
• Så tidlig som mulig våren 2018 gjøres det en befaring av den foreslåtte
strekningen med mål å beslutte en endelig trasé. Oslofjordens friluftsråd
inviteres til å delta (FV).
• Så snart traseen er bestemt informeres grunneiere (FK og FV), og det startes
forhandlinger med evt. direkte berørte parter (FV).
• Traseen foreslås lagt helt i strandsonen noe som vil kreve minimalt med
skilting. Skilting bestemmes og kostes av kommunen (FK).
• Kyststien merkes (FV) og eventuelle tilretteleggingstiltak etableres (FV).
• Det innledes samarbeid med historielaget om eventuelle nye
informasjonspunkter langs traseen (FV). FV og historielaget bidrar med tekst
til informasjonsmateriell.
• Dersom det skulle dukke opp juridiske utfordringer knyttet til konflikter rundt
trasevalg, parkering o.l., håndterer kommunen disse.
Målsettingen er at traséen er ferdig merket og beskrevet i løpet av 2018.
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SØKNADER OG TILSAGN OM TILTAKSMIDLER TIL FRILUFTSLIVET OG
ANDRE PROSJEKTER
En egen gruppe har jobbet med søknader for tiltaksmidler til friluftsliv. En oversikt
over innsendte søknader, omsøkte og innvilgede midler er gitt i tabellen nedenfor.
Tiltak
Omsøkte midler
Innvilgede midler
Akershus fylkeskommune (søknad om tiltaksmidler til friluftsliv 2017)
Utbedring av markatilgang – P-plass
94 000,0,på Stubberudtjern
Turmarsjen "Frogn på langs 2017"
50 000,31 000,Merking og skilting i Frognmarka
52 500,39 000,Turmarsjen "Fra kyst til kyst i Frogn
13 300,8 200,kommune 2017"
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus (søknad om midler til 2017)
Turbok, Nærturer i Frognmarka
50 000,-

Frogn kommune (Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø)
Utbedring P-plass Stubberudtjernet
104 000,Klopper og karttavler i
19 000,Seierstenmarka
Stirydding Gulbjørnrud - Digerud
5000,grendestue
Sti/løyperydding og merking,
23 500,markatilgang Frognmarka (generell
drift)
Driftstilskudd fra kulturenheten
40 000,Sum (for 2017)
451 300,-

20 000,-

104 000,19 000,5 000,0,20 000,246 200,-

Dugnadstimer for stirydding, inklusive Frogn på langs for 2017 er på 1.750 timer.
Dette utgjør et dugnadsbidrag fra FV i 2017 på: 1 750 x 300,- = 525.000 kr
Det er utarbeidet egne rapporter for gjennomføringen av de ulike tiltakene. Disse er
tilgjengelig på forespørsel.
Det er spesielt gledelig at Frognmarkas innspill/søknader i forbindelse med Frogn
kommunes handlingsplan, og også søknad om driftstilskudd fra kulturenheten har
blitt tilgodesett med midler. Som i tidligere år er også Akershus fylkeskommune og
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus gode finansielle støttespillere for vårt arbeid.
KARTPROSJEKTET
Etterspørselen etter kartet vårt går veldig bra, om enn ikke i samme tempo som vår
første utgivelse.
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TURBOK
Vi utga i 2015 turboka Frogn på kryss og tvers. Boka er trykket i rivesikkert og
vannfast Tyvek papir og inneholder 24 turer i Frogn med historikk og faktaopplysning.
Boka er nå på det nærmeste utsolgt, og nytt opplag er under planlegging for 2018.
HJEMMESIDE www.frognmarka.no
Hjemmesiden har hatt en tydelig økende bruk. Hyppigst besøkt er våre tur- og
kartsider samt stigruppas informasjonssider. Førstesiden har som tidligere år tatt seg
av alle viktige begivenheter og nyheter gjeldende Frognmarka.
Frogn på langs, Kyst til Kyst og Festningsmarsjen har også dratt opp besøkstallene.
Effekten av vårt engasjement mot bro over Indre Oslofjord har avtatt, og
nettsidebruken der er tilbake til normalen. Vår revitalisering av Frognmarkas Venners
Facebookside ser nå ut til å ha en positiv virkning. Tabellene under gir en generell
beskrivelse av antall besøk gjennom året. Hjemmesiden har gjennom flere år hatt en
gradvis økning av faste brukere. To store topper kommer naturlig nok i forbindelse
med avviklingen av turmarsjen Frogn på langs og Festningsmarsjen.

DRIFT AV HJEMMESIDEN www.broneitakk.no
Siden har nå en jevn trafikk. Oppropet mot bro som kan nåes fra nettsiden har stagnert,
mye pga. at regjeringen har tatt standpunkt for en ekstra tunnel. Avgjørelse angående
trasévalg endte på en ny tunnel. Iverksettelse er ennå ikke avklart
MEDLEMMER OG VERVING
Medlemsantallet pr 1.februar 2018 er 602 personer, hvorav det er 221
enkeltmedlemmer, 175 hovedmedlemmer og 206 familiemedlemmer til disse
hovedmedlemmene.
Vi har avholdt fem vervestands i perioden: to på Drøbak City, to ved Follo museum
og én ved Digerud grendestue. Vi har opplevd en mye større suksess i vervingen
enn i de foregående årene, noe som har vært en hyggelig og motiverende
opplevelse. Best gikk det 8.oktober ved Follo museum, da fikk vi 52 nye medlemmer i
løpet av fire timer! Erfaringen alt i alt er at det gir best uttelling å ha verving ute, når
folk er på vei ut i marka, sammenlignet med andre steder vi har forsøkt.
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Vi har til sammen fått 151 nye medlemmer i 2017, flest på vervestands, men også
mange på eget initiativ etter turer eller Facebook-markedsføring. Ytterligere fire har
meldt seg inn i januar 2018.
Totalt medlemstall har økt med 124 personer fra 1.februar 2017, det vil si over 25%!
Forskjellen mellom 155 nyinnmeldte og nettoøkningen på 124, er ni personer som
har meldt seg ut i 2017 av ulike grunner inkludert flyttinger, alder og dødsfall, samt
strykninger på grunn av dobbeltregistrering og av manglende
kontingentinnbetalinger. Styret besluttet høsten 2014 at et medlem som ikke har
betalt kontingent eller gitt noen form for tilbakemelding etter henvendelser gjennom
to år, vil bli strøket fra medlemslisten.
ANNONSERING
Vi har gjennom året hatt sporadiske annonseringer i Amta, samt målrettede
annonseringer av turer i Frognmarka, Kyst til kyst, Festningsmarsjen og Frogn på
langs. Mye av annonseringen blir nå gjort på Facebook, med et positivt resultat.
FROGNMARKAS VENNER PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/FrognmarkasVenner/?fref=ts
Grunnet en mer pågående markedsføring, har vi hatt en stor økning når det gjelder
besøk på Facebook-siden vår i siste halvdel av 2017. Her er det enkelt å spre
informasjon og markedsføre turer med mer. Trygve Gulliksen har gjort en kjempejobb
og lagt ut en mengde turforslag med video blant annet.
Siden bør fortsatt prioriteres i 2018. Et godt supplement og alternativ til lokalpressen,
men den når dessverre ikke alle. Kvinner er overrepresentert vedrørende besøk på
sidene våre.

FOLLOMARKA FRILUFTSPORTAL PÅ FACEBOOK
Nyopprettet lukket gruppe under Frognmarkas Venners Facebookside. Siden er
beregnet på friluftsinteresserte i Follo og har 307 medlemmer. Siden har potensial,
men det å få medlemmene til å engasjere seg og bidra med innlegg til siden, er en
utfordring.
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5. GODKJENNING AV REGNSKAPET 2016
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6. INNKOMNE FORSLAG

Det var ved fristens utløp ikke kommet inn forslag.

7. ARBEIDSPLAN FOR PERIODEN FRA ÅRSMØTET 2017
TIL ÅRSMØTET 2018
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.
KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2018-2030. SAMFUNNSDELEN
Frognmarkas Venner vil arbeide for å få en plan for samfunnsutvikling som bedre tar
vare på natur og friluftsområder.
OMRÅDEREGULERING FOR KOLSTAD, SKORKEBERG SKOG OG ODALEN
Vårt mål er å forhindre at befolkningen skal miste de verdifulle natur- og
friluftslivsområdene i Kolstadskogen og langs Odalsbekken. Dersom det blir
utbygging, er det viktig å sikre grønne korridorer gjennom områdene mot
Skanseåsen bygdeborg og i traséen for Frogn på langs mot Røys. Odalsbekken må
også sikres som ørretbekk.
KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN
Frognmarkas Venner vil arbeide mot utbygging i Fuglesangåsen.
HOLTSKOGEN OG OMRÅDENE VED TORSHYTTEN
Områdene ved Torshytten, som feilaktig er blitt hetende 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 barrière og ødelegge den
sammenhengende grøntstrukturen vi nå har fra Seiersten og ut i Frognmarka med
tilknytning nordover og østover.
Vi har så langt brukt alle ankemuligheter for å forsøke å hindre at områdene ved Holt
park blir utbygd. Vi vil fortsette å bruke enhver mulighet for å forhindre utbygging.
KOMMUNESTYREMELDING FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ
Frognmarkas Venner skal fortsette arbeidet ned aktive innspill til Frogn kommunes
plan som er under arbeid. Vi ønsker medvirkning fra oss selv og andre lag og
foreninger og vil fortsette arbeidet for å oppnå dette.
FRILUFTSRÅD I FROGN
Frognmarkas Venner vil jobbe for at Frogn Arbeiderpartis forslag om kommunalt
friluftsråd kommer på plass i Frogn i 2018.
MARKAGRENSE/MARKAPLAN I FROGN
Vi vil overfor Frogns politikere fortsette arbeidet for en juridisk bindende markagrense
for Frogn.
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PROSJEKT FOLLOMARKA
Som medlem i Bærekraftig Follo vil vi bidra til fortsatt drift av foreningen og
foreningens arbeid for et fremtidig vern av Follomarka.
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
Planen er nå vedtatt. Vi vil arbeide for at Frogn kommune skal etterleve planens
intensjoner. Dersom Frogn kommune ikke etterlever planens intensjoner og
kravpunkter, vil vi ta dette opp med Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i
Oslo og Akershus.
NEI TIL BRO OVER INDRE OSLOFJORD
Regjeringen har vært klare i sitt valg av ny tunnel. Frognmarkas Venner vil fortsette
arbeidet mot bro, til byggingen av ny tunnel er i gang.
FYLKESVEI 156 FRA BONN TIL TUSSE. NY HOVEDADKOMST TIL NESODDEN
OG NORDRE FROGN
Vi vil fortsette vår innsats for tunnel og forsøke å minske konfliktene i området mot
Tusse og vår sti- og løypetrasé for Frogn på langs.
PLANER FOR TURER I 2018
• Fra kyst til kyst i Frogn med start på Digerud brygge og går i mål ved Brevik
brygge skal vi arrangere også i år. Turen er nå et fast arrangement. og
gjennomføres Frogn på langs i samarbeid med Marathonklubben
Vi vil i tillegg arrangere to egne turer i 2018.
I tillegg til disse vil vi fortsatt bidra i våre to samarbeidsprosjekter:
• Frogn på langs i samarbeid med Drøbak maratonklubb er kommet for å bli
også i 2018.
• Festningsmarsjen Oscarsborg blir nå igjen ett av «borgens» arrangementer.
Kommandanten arrangerer marsjen sammen med Oscarsborg Festnings
Venner og med Frogn historielag og Frognmarkas Venner som
samarbeidspartnere.
TILRETTELEGGING FOR BRUK AV FROGNMARKA
• Vi vil 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.
• Trykke nytt opplag av vår turbok.
• Arbeide for å få Frogn kommune til å finansiere leie og vedlikehold av
biloppstillingsplasser ved Stubberudtjernet og Linnebråte og på Røis, som nå
dekkes av oss.
• Vedlikeholde 85 km stier.
• Vi vil besørge vedlikehold, slik at Mindas kafé på Dalsmåsan kan være et
innbydende turmål med mulighet for en rast og varm drikke.
• Vi vil arbeide for en merket kyststi fra Skiphelle til Solbergstrand i samarbeid
med Frogn kommune.
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VERVING AV NYE MEDLEMMER
Vårt siktemål er 100 nye medlemmer i 2018.

8. KONTINGENT 2018
Styrets innstilling:
Nåværende kontingent på 200 kr. for enkeltmedlemmer eller familie endres ikke.
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9. FREMLEGGING AV BUDSJETT FOR 2017
Budsjett Frognmarkas Venner 2018
Driftsinnte kte r
Kontingent
Salg av kart
Salg av turbok
Norsk tipping
Akershus fylkeskommune

Regnskap 2017

Budsjett 2018
70 400
20 450
14 050
1 562
29 250

Akershus fylkeskommune.. Støtte nytt opplag
turbok
Tilsk Frogn kommune. Driftsstøtte
Frogn kommune Seierstenmarka, Stubberudtjernet
P
Tilskudd Frogn kommune Gulbjørnrud- Digerud
Gaver
Diverse
Sum innte kte r
Driftsutgifte r
Lagerendring kart
Lagerendring turbok

20 000
20 000
123 000

Merknader
70 000
13 000
13 000
500
Turskiltprosjektet omsøkt. Inklusive 9
40 000 250,- innestående fra 2017
Omsøkt. Støtte 2017 var fra
25 000 Sparebankstiftelsen
20 000 Søkes vår 2018
Tilstått ikke utbetalt 2017

2 874
301 586

5 000
2 000
188 500

3 234

2 057

7 044

6 564

Nytt opplag turbok
1 028
Generell stimerking og dugnadsutgifter
183 714
Turskiltprosjektet

Betinger støtte fra Akershus
70 000 fylkeskommune
Tall 2017 er alle utgifter stigruppa eks
5 000 Mindas kafe
Betinger støtte fra Akershus
45 000 fylkeskommune

Seierstenmarka. Turvei for bevegelseshemmede
5 000
P-plass Stubberudtjernet, vedlikehold

15 000

Rydding og merking Gulbjørnrud-Digerud
Utgifter stiprosjektet. Mindas kafe

5 536

Nei til bro over indre Oslofjord

1 000

Grunnleie Parkering Stubberudtjernet ,Lindebråte
og Røys
Snøbrøyting Lindebråte
Snøbrøyting Røys
Årsmøteutgifter
Arrangementer
Diverse utstyr, rekvisita
Kontorrekv.
Porto
Itkostnader
Postboksleie
Borsjyrer og lignende
Annonser avis og FB
Div. utg og tap
Forsikring
Bankgebyr
Sum driftsutgifte r
Driftsresultat
Finansinntekter
Årsresultat

6 000

7 000

2 745

2 000
10 000
4 000

6 653
5 197
443
1 829
2 619
880
3 438

6 000
5 000
1 500
2 000
3 000
1 200
3 000

2 594
777
2 095
921

4 000
2 000
2 500
1 000

230 747
70 839

209 821
-21 321

105
70 944

200
-21 121

Underskuddet dekkes av årets driftsoverskudd . Vi har fått 20 000,- fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus til nytt
opplag av turboka. Tilskuddet er inntektsført i 2017.
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10. VALG
VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE:
Funksjon
Navn
Leder
Øystein Giertsen
Styremedlem
Gudny Okkenhaug
Styremedlem
Trygve Gulliksen
Styremedlem
Trygve Almøy
Styremedlem
Siv Skjøthaug
Styremedlem
Grete Weydahl
Styremedlem

Tor Lunder

Styremedlem

Kjell Wærnhus

Varamedlem

Kine Halvorsen Thoren

Varamedlem

Christopher Brodersen

Varamedlem
Varamedlem

Tor Johannessen
Bjørn Larsen

Status
1 år – gjenvalg
2 år – gjenvalg
2 år – gjenvalg
2 år – gjenvalg
2 år – gjenvalg
1 år – ikke på
valg
1 år – ikke på
valg
1 år – ikke på
valg
1 år – ikke på
valg
1 år – ikke på
valg
2 år – gjenvalg
2 år - gjenvalg

Revisor

Hans-Erik Boug

1 år – gjenvalg

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITÉ:
Følgende er ikke på valg:
Leder
Jon Weydahl
1 år
Medlem
Knut Hove
2 år
På valg:
Medlem

Sylvi Ofstad Samstag

3 år ny
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S

om en tverrpolitisk gruppering jobber
Frognmarkas Venner for at Frognmarka skal
sikres som en gjennomgående grønn lunge i
vår kommune.
Vi vil på denne måten bevare nærmiljø,
skogholt, løkker og et rikt plante- og dyreliv.
Naturen er en ressurs for hele Frogns
befolkning. Sett i et folkehelseperspektiv, den
billigste og beste helseforsikring både fysisk og
psykisk.
For å bevare det biologiske mangfoldet og
kulturminner vil vi sikre Frognmarka med en
juridisk bindende markagrense for fremtidige
generasjoner.
Våre markaområder er en del av Follomarka,
som igjen er viktig for å opprettholde vilttrekk
mellom kommunene i Follo.

Noen av våre aktiviteter
Etablere markagrenser

Stirydding, skilting og merking
Parkering for markatilgang
Guidede kulturturer
Karttavler
Turmarsj
Turbok
Kart

Medlemskap koster kr. 200 per år for
familie og for enkeltmedlemmer.
Medlemskap for bedrifter kr. 500 per år.
Du kan melde deg inn på følgende måte:
Web: www.frognmarka.no
E-post: redd@frognmarka.no
Adr: Postboks 171, 1441 Drøbak
Du kan også sette kontingenten rett inn på
bankkonto: 1503.02.53601.
Husk å oppgi navn, tlf., adr. og e-post
på alle du melder inn.

Frognmarka i våre hjerter

Dette jobber vi med på det politiske planet
• Siden 2007 har vi jobbet med å få på plass
juridisk bindende markagrenser i Frogn og Follo.
• I tillegg ønsker vi en bindende avtale mellom
Frogn kommune og grunneierne om skånsom
hogst. Grunneierne skal ha en økonomisk
kompensasjon for ulempene dette medfører.
• Vi uttaler oss som høringsinstans i saker som
omhandler Frognmarka.

FV merrittliste

• Utga Frognkartet i 2009 og 2013.
• Utga en turbok for Frogn i 2015.
• Fra 2009 har vi ryddet, skiltet,
kloppet og merket 85 km
med stier og løyper i Frogn.
• Vi har satt opp 500 stiskilt og
25 karttavler i Frognmarka.
• Etablerte Linnebråte og Stubberudtjernet parkering i
2012 for enklere markatilgang.
• Utvidet og påkostet Røis parkering 2010.

Rydding av skiløype i Jomfrudalen ved Rørmyr

Tilrettelegging av friluftsliv i kommunen
I perioden 2009 til 2018 har vi brukt 1,5 mill. kr.
og utført mer enn 7.000 dugnadstimer på
tilrettelegging av Frognmarkas hovedstier.
Studier viser at 75 % av all fysisk aktivitet utført
av personer over 15 år i Norge foregår i skog og
mark. Stiarbeidet er derfor både samfunnsnyttig
og folkehelsefremmende. I tillegg får vi en
kanalisert bruk av marka, der plantefelt, natur og
dyreliv får fred og ro mellom de merkede stiene.

• I 2012 ble skiløypa og stien mellom Søndre og
Nordre Frogn reetablert og forsterket. Traséen
går fra Holtskogen ned til Rørmyr-Tusse og opp
til Måren/Furukollen. Vårt største prosjekt hittil.
• I 2013 startet vi turmarsjen Frogn på langs, en
årlig 5, 10, 15, 20, 25 eller 28 km lang skogstur
gjennom Frogn fra Ramme gård i Vestby i syd til
Stupinn på grensen til Nesodden i nord. Alltid andre
søndag i september.
• Turmarsjen kyst til kyst. En guidet turmarsj på tvers av
Frogn. Alltid første søndag i mai.

Dalsmåsan

• Vi arrangerer fire guidede
turer i Frognmarka per år.
• Vi samarbeider med
Sti for flyttningshemmede
frivilligsentralen i Frogn
med turer, kartmateriell og guider.
• Vi samarbeider med Frogn historielag m.fl.

Frogn på langs

Mindas Kafé

• I 2016 renoverte vi Mindas kafé på Dalsmåsan.
• I 2014 - 2016 etablerte vi en sti for forflytningshemmede i Seierstenmarka. Stien går fra Follo
museum via Kvernerdammen til Nedredammen.

Web:
E-post:

www.frognmarka.no
redd@frognmarka.no

