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Årsmøtet i Frognmarkas venner 2020
Grunnet smittevernhensyn ble årsmøtet avholdt digitalt med utsendelse pr. epost til
medlemmene 6.mai med svarfrist 20.mai.
Opprinnelig årsmøte var berammet til 18. mars.
 Årsmøtet var annonsert i Amta og varslet medlemmene pr. epost 12.februar
med opplysning om frist for forslag 25.februar.
 Årsmøtepapirer lagt på nettside 2.mars og epost med link til årsmøtepapirene
sendt medlemmene 4.mars
 Åpent møte og årsmøte var annonsert i Amta 2.mars
 Avlysning av årsmøtet 18.mars ble lagt ut på facebooksiden12.mars med
deling til diverse nettsider.
 Oppslag på Frogn rådhus om avlysning ble foretatt 13.mars.
Alle frister gitt i vedtektene i forbindelse med innkallingen til opprinnelig planlagt
årsmøte 18.mars ble overholdt.

Fremmøte:
Totalt 22 stemmeberettigede medlemmer sendte inn epost og deltok på
avstemmingen.

1. Valg av møteleder til formelt årsmøte.
Øystein Giertsen ble valgt til møteleder.

2. Valg av referent og to til å undertegne referatet
Gudny Okkenhaug ble valgt til referent, og Kjell Lorentzen og Bror Gevelt til å
underskrive referatet.

3. Godkjenning av årsmøteinnkallelsen
Det var ingen innsigelser til årsmøteinnkallingen.

4. Godkjenning av årsberetningen fra årsmøtet i 2019 til
årsmøtet i 2020
Årsberetningen ble godkjent uten merknader.

5. Godkjenning av regnskap for 2019
Regnskap for Frognmarkas Venner og Frogn på langs ble vedtatt.

6. Innkomne forslag
Følgende forslag fra Heikki Fjelldal kom inn innen fristen:
FV etablerer en gruppe som har som oppgave å bidra til å redusere utfordringen med
svartelistede planter i Frogn. Gruppen tar kontakt med DFIski for å danne en
feltgruppe som har til oppgave å gå ut å fysisk fjerne disse plantene. Det bør
vurderes å gjøre dette i samråd med miljøansvarlig i kommunens administrasjon, og
kanskje også få med seg noen med plantefaglig bakgrunn.
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Ved en feil i utsendt avstemmingsgrunnlag ble forslaget ikke behandlet på årsmøtet.
Forslaget oversendes det nye styret for behandling.

7. Arbeidsplan for perioden fra årsmøtet 2020 til årsmøtet
2021
Arbeidsplanen vedtatt uten merknader.

8. Kontingent 2020
Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag om at årskontingenten forblir uforandret på
200 kr for enkeltmedlemmer og familier.

9. Fremlegging av budsjett for 2020
Budsjettforslaget for 2020 ble vedtatt uten merknader.

10. Valg
Valg av styre og varamedlemmer
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret for perioden fram til neste
årsmøte består dermed av:
Funksjon
Navn
Status
Leder
Øystein Giertsen
1 år – gjenvalg
Styremedlem
Tor Johannessen
2 år – ny tidligere vara
Styremedlem
Bjørn Larsen
2 år – ny tidligere vara
Styremedlem
Trygve Almøy
2 år – gjenvalg
Styremedlem
Gudny Okkenhaug
2 år – gjenvalg
Styremedlem
Grete Weydahl
1 år – ikke på valg
Styremedlem
Kjell Wærnhus
1 år – ikke på valg
Styremedlem
Jan Kraft
1 år – ikke på valg
Varamedlem
Arve Halstvedt
1 år - ikke på valg
Varamedlem
Liv Vogt
1 år – ikke på valg
Varamedlem
Sverre Samsing
2 år - ny
Varamedlem
Bente Larsen
2 år – ny
Revisor

Hans-Erik Boug

1 år – gjenvalg

VALGKOMITÉ
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteen fram til neste årsmøte består
dermed av:
Leder
Sylvi Ofstad Samstag
1 år
Medlem
Kine Halvorsen Thoren 2 år
Medlem
Ole Wittrup
3 år ny
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1. Aktiviteter for perioden årsmøtet 2019 til årsmøtet 2020
1.1

Innledning

2019 ble «Markaplanåret» i Frogn kommune. Frognmarkas Venner og vår egen
Markaplangruppe fikk samlet Frogns politiker til åpent møte på rådhuset 20.mars. Vi fikk god
hjelp fra Oslo og Omland Friluftsråd. Timingen med kommunevalg og en økende interesse i
de politiske partiene var perfekt. Full kommunestyresal og påfølgende politisk nedsatt
«markaplankomite har medført at vi nå har et råutkast til en markagrense i Frogn. Nyvalgt
«markaplanutvalg» i kommunen skal nå videreføre arbeidet. Vi gleder oss til å bidra.
Stigruppa har virkelig gjort en kjempeinnsats i 2019! Nytt av året er kyststien fra Skiphelle til
Vestby grense. Denne har vært etterspurt. Nå sikter vi videre fra Skiphelle til Drøbak i 2020.
Hårete dugnader er utført på Vadbrua over Solbergelva og ny bro for løypemaskin ved
Krøkle.
Se
det
imponerende
arbeidet
på
vår
facebookside:
https://www.facebook.com/FrognmarkasVenner/?ref=br_rs.
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Frognmarkas Venner står overfor en betydelig utfordring ved at vår dugnadsgeneral Trygve
Gulliksen nå vil konsentrere seg om andre gjøremål. Trygve har vært primus motor for
stigruppa fra starten og uten han hadde vi aldri oppnådd de resultatene vi har gjort. Den
store jobben med merking, skilting og opparbeidelse av over 85km med sti/løypenettet i
Frogn er nå ferdig. Frognmarkas venner takker Trygve for en innsats helt utenom det
vanlige.
Vi har gjennomført en betydelig oppgradering av «turstien for alle i Seierstenmarka». Frogn
kommune har nå også fått god adkomst for tjenestebil for avfallshenting og damtilsyn ved
Øvredammen. Et betydelig økonomisk løft som ble fullfinansiert av glade bidragsytere. Stien
har enorm bruk. Akershus fylkeskommune har presentert prosjektet som et eksempel til
inspirasjon for alle kommunene i Akershus.
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i perioden. Vi har engasjerte oss og mener
Frogns mål for utbygging og vekst er for høye. Heldigvis fikk Frogns politikere inn punkt om
at Frogn skal arbeide for en markagrense. Det har blitt en skikkelig opptur.
Frogn kommune står nå foran oppstarten av en rullering av kommuneplanens arealdel. Her
blir en avgrensing av utviklingsområdet Drøbak, grønn grense, og markagrense for Frogn
sentrale temaer. Vi mener det er feil å bygge ut Kolstad og ønsker at Frogn konsentrer seg
om Byutviklingsplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.
Frognmarkas Venner bidratt inn i Frogn Friluftsforum i perioden. Øystein Giertsen har ledet
forumet som nå har 20 lag og foreninger som medlemmer. Forumet har bidratt til å styrke
friluftslivets stemme inn mot Frogn kommune.
Turene vi var med å arrangere, ble også i 2019 preget av tre store begivenheter.
Festningsmarsjen Oscarsborg på våren fikk ca. 130 deltakere inkludert guider og vegvisere.
Årets Frogn på langs slet med en dårlig værmelding og fikk ca. 100 påmeldte. Kyst til kyst i
Frogn hadde litt bedre plass i bussen enn tidligere år. Flott tur som blir et fast arrangement. I
tillegg hadde vi to andre turer. En på søndre Håøya og en til Holtfurua. Tursamarbeidet med
Frivilligsentralen på hverdager har også i år fungert veldig bra.
Arbeidet mot bro i indre Oslofjord har vi ikke kunnet skrinlegge på tross av regjeringens
vedtak om ny tunnel. Endelig ble Organisasjonen Bedre veiers klage til ESA sluttbehandlet
og skrinlagt uten medhold av noe slag i juli 2019. Estimert ferdigstillelse for
«Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2» er nå 2027.

1.2

Styrets sammensetning

Styret som ble valgt på årsmøtet 20. mars 2019, har bestått av følgende personer:
Leder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:
Regnskapsfører:
Revisor:
Valgkomité:

Øystein Giertsen
Trygve Gulliksen, Trygve Almøy, Siv Skjøthaug, Gudny Okkenhaug,
Grete Weydahl, Kjell Wærnhus og Jan Kraft
Liv Vogt, Arve Halstvedt, Bjørn Larsen og Tor Johannessen
Elisabeth Stensrud
Hans Erik Boug
Leder: Knut Hove
Medlemmer: Sylvi Ofstad Samstag og Kine Halvorsen Thoren.

Styret har i perioden avholdt 10 protokollerte styremøter. Vi presenterte vår oppgraderte
tursti i Frognmarka for alle bidragsyterne med befaring i Seierstenmarka 4. november og
presenterte også stien for alle kommunene i Akershus etter invitasjon fra Akershus
fylkeskommune 21.oktober. Øystein har representert Frognmarkas venner på tre
protokollerte arbeidsmøter for Festningsmarsjen 2019.
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Frognmarkas Venners Markaplangruppe har avholdt 8 protokollerte gruppemøter. I tillegg
har gruppen vært representert på 6 møter i den politisk nedsatte «markaplankomiteen».
Markaplanmøtet 20.mars ble planlagt og ledet av markaplangruppen.
Frognmarkas Venner har bidratt inn i Frogn Friluftsforum med Øystein Giertsen som leder.
Forumet har hatt 5 protokollerte styremøter, to særmøter og møter med Frogn kommune og
Statens vegvesen om kryssing for løypemaskin ved Holt Park og ved Tusse/Rørmyr.

1.3

Medlemmer og verving gjennom 2019

Medlemsantallet per 26. januar 2020 er 747 personer, hvorav det er 248 enkeltmedlemmer,
212 hovedmedlemmer og 287 familiemedlemmer til disse hovedmedlemmene.
Vi har avholdt 3 vervestands i perioden, en på Drøbak City, en ved Follo Museum og en i
skiløypa ved Røis. Til sammen har vi fått 109 nye medlemmer i perioden, flest på
vervestands, men også mange på eget initiativ Vi har fortsatt godt resultat i vervingene, og
det svært hyggelig. Erfaringen er fortsatt at det gir best uttelling å ha verving ute når folk er
på vei ut i marka.
Totalt medlemstall har likevel kun økt med 9 personer i løpet av perioden, fordi styret i FV
besluttet høsten 2014 at et medlem som ikke har betalt kontingent eller gitt noen form
tilbakemelding etter henvendelser gjennom to år, vil bli strøket fra medlemslisten. Vi har også
35 personer som har meldt seg ut av ulike grunner inkludert flyttinger, alder og dødsfall.

1.4

Markaplanarbeidet

Åpent møte 20.mars 2019
Det ble et konstruktivt og vel regissert møte. Takk til de drøyt hundretalls fremmøtte. I tillegg
til tilhørerne deltok: Oslo og omland friluftsråd, AP, Høyre, KrF, Venstre, MDG, SV, FV
markaplangruppe og styret i Frognmarkas Venner.
En opplagt ordfører Odd Haktor Slåke ønsket alle velkommen. Politikerne lovte høyt og
tydelig at markagrensene skulle være på plass innen 2024. det var stor og tverrpolitisk
enighet om at markagrensene måtte på plass først, så fikk en bli enige om detaljene i
neste omgang.
FV fikk også ståpåprisen fra Frogn KRF for 2019, en fin liten fjær i hatten. Amta sin
billedserie https://www.amta.no/…/bildeserie-debattmote-i-…/g/5-3-540185
Video fra møtet, start på 22 min.: https://www.amta.no/…/se-paneldebatten-med-

fro…/v/5-3-539606
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Med god hjelp fra Oslo og Omland Friluftsråd fylte vi kommunestyresalen i Frogn til randen!

Amtas valgmøte i Smia 3.september
Amta hadde laget et panel med listetoppene fra samtlige partier i Frogn. Konklusjonen etter
Øystein spørsmål: Markagrensen i Frogn seiler i politisk medvind!! Alle Frogns partier med
unntak av Frp sier ja til Markagrense og ja til å holde grensen i 30 år!

Kommunestyrekomite for idrett, friluftsliv og nærmiljø, Markaplankomiteen
Allerede 13.mai satte kommunestyret ned en markaplankomite. Vi var imponert over måten
politikerne og administrasjonen fulgte opp vårt møte 20.mars. Markagrense ble en viktig sak i
valgkampen og det for alle partiene med ett unntak. Komiteens mandat kunne bare vare frem
til valget men fremdriften ble langt over våre forventninger. Komiteen hadde sitt siste møte
30.september og leverte videre et utkast til markagrense som med noen unntak er et godt
grunnlag for videre arbeid.

Nytt utvalg for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2020, Markaplanutvalget
Utvalget ble endelig oppnevnt av kommunestyret 9.desember 2019. Det starter opp sent
men forhåpentligvis godt 19.mars 2020. det er nå særdeles viktig at det nye utvalget
fortsetter den gode fremdriften som den første komiteen hadde.

Markaplangruppens arbeid i perioden
Frognmarkas venner fikk dannet en egen Markaplangruppe i september 2018. Gruppen
består av: Øystein Giertsen, Bror Gevelt, Kine Halvorsen Thoren og Knut Hove.
Planleggingen sammen med Oslo og Omland Friluftsråd og forarbeidet mot de politiske
partiene i forkant av det åpne møtet 20.mars resulterte i en knallstart på en markaplan for
Frogn. Endelig fikk vi diskusjonen opp på den politiske dagsordenen og både velgere og
politikere var engasjerte. Veldig gledelig!
Gruppen har jobbet iherdig med å levere innspill til kommunens markaplankomite og har
deltatt som tilhørere på alle komiteens arbeidsmøter. Det har også gitt oss anledning til å
besvare spørsmål og utdype innspill når komiteen ønsket det.
Noen hovedpunkter i gruppens arbeid etter møtet 20.mars.
 10.september. Presentasjon av Frognmarkas Venners forslag til markagrenser for
Frogn og hvorfor dette er viktig på kommunens komitemøte. Takk til Trygve Gulliksen
for god hjelp med Powerpoint-presentasjonen.
 25.september. Et kraftig forbedret og mere nøyaktig kartforslag ble oversendt
kommunens komite i PDF-format.
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29.september. Trygves flinke nevø ordnet vårt nye kart over i et format kommunens
kartansvarlige fikk satt inn som et lag i kommunens digitale kart. Dette kartet ble brukt
av kommunens komite på det siste møtet 30.september.
16.desember. Innspill til ny politisk komite vedrørende forrige komites foreløpige
kartgrunnlaget for markagrense. Innspillet peker ut områder som er
forskjellsbehandlet i Frognmarkas Venners forslag til markagrenser sammenlignet
med kommunens foreløpige utkast. Disse kommenteres for videre diskusjon.

Gruppen venter nå på det nye politisk nedsatte utvalgets oppstart. Første møte er satt til
19.mars.

1.5

Kommunevalget 2019: Nytt kommunestyre 2019-2023

Kommunevalget 2019 medførte endringer i den politiske maktbalansen i Frogn. Syv politiske
partier overtok flertallet i kommunestyret som Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet
hadde i periode før. Som en følge av dette endret også sammensetningen av det viktige
Utvalg for Miljø-, plan og byggesaker og formannskapet seg. Ny ordfører er Hans Kristian
Raanaas fra Senterpartiet.
Det gjenstår å se hva dette får å si for foreningens arbeid og Frogn kommunes arealpolitikk
på sikt. Kommunens første markaplankomite arbeidet effektivt på tvers av partiskillene. Det
nye utvalget har endret sammensetning. Vi håper dette vil fungere godt og gi kommunen en
markaplan klar for politisk behandling innen utgangen av 2020.

1.6

Frogn Friluftsforum

Frogn Friluftsforum holdt sitt første ordinære årsmøte 27.mars 2019. Øystein Giertsen ble
valgt til leder. Da Øystein lå på sykehus med nytt og kranglete kne loset Truls Birkeland fra
Drøbak Frogn speidergruppe møtet trygt i havn med vedtekter og valg.
Forumet har lagt ned mye jobb i forbindelse med Frogn kommunes tiltaksplan for 2020-2023.
Forumet har engasjert seg i kryssingene for stier/skiløyper gjennom Holt Park og ved ny
hovedvei til Nesodden og Nordre Frogn. Videre er det utarbeidet en uttalelse vedrørende
planlagt nye brygger for Heitmann Marin som vil ta viktige sjøområder fra Drøbaksund
seilforening. Forumet har nå 20 lag og foreninger som medlemmer. Årsmøtet er planlagt til
24.mars. For ytterligere opplysninger henvises det til Frogn Friluftsforums egen årsberetning.

1.7

Kommunale og regionale planer: Høringsarbeider

Kommuneplan for Frogn 2018-2030
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 ble vedtatt av kommunestyret 8. april 2019. Noen
momenter som er viktige for oss:
Frognmarkas venner er glade for at Markaplan er inne som en målsetning for planperioden.
Veksten Frogn kommune har vedtatt ligger langt over prognosene for befolkningsvekst fra
SSB og Akershus fylkeskommune. Vi mener veksten bør senkes fra 100 til 50 boliger pr. år.
Kolstad er ikke i tråd med føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Vi foreslo at Kolstad ble fjernet fra kommuneplanen. I strid med tydelige råd fra
Fylkesmannen og Fylkeskommunen er planen fortsatt en prioritert del av kommuneplanen.
Kommuneplanens arealdel
I arbeidet med kommunens strategiplan gjorde politikerne følgende vedtak:
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1. Så fort områderegulering for Kolstad er avklart, behandler kommunestyret tidspunkt
for igangsettelse av kommuneplanens arealdel. I denne sammenheng vurderes det
også om fastsettelse av grønn grense bør gjøres før det åpnes for innspill til nye
områder.
Dette betyr i klartekst at kommunen velger å utsette oppstarten av å fastsette grønn grense
rundt utviklingsområdet Drøbak fordi de har innsett at Kolstad ikke vil kunne falle innenfor
grønn grense. De forsøker på denne måten å unngå å synliggjøre at Kolstad bryter med
intensjonen i den vedtatte «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.»
Frognmarkas Venner vil engasjere seg i oppstart og fremdriften i rulleringen av arealplanen.

Kommunedelplan for Nordre Frogn
Frogn kommune har nå vedtatt planen med området Brevik sør-vest dvs 100 da i
Fuglesangåsen. Frogn kommune har forpliktet seg til å bygge færre boliger. Totalt 100 i
Brevik-Dal området. Samtidig har fylkesmannen forutsatt at Frogn kommune ikke skal
fremme reguleringsplaner for bolig på følgende felt som nå er inne i kommuneplanen:
Digerud mot Fagerstrand, Hallangsvingen (konvertering til bolig) og Skyssrud.
Frognmarkas Venner støtter en styrking av Dal/Brevik og mener det er rom for dette på
allerede avsatte arealer også uten utbygging i Fuglesangåsen. Vi vil følge med når Frogn
kommune starter sitt arbeid med grønn grense for utviklingsområdet Drøbak. Dersom
politikerne vedtar større prosjekter i Drøbak på utsiden av grønn grense, vil dette bety at det
blir mindre rom for utbygging i Nordre Frogn.

Områdene Måna - Holt
Motstanden mot utbygging av disse områdene var grunnen til at Frognmarkas venner ble
stiftet. Holt Parks beliggenhet og utstrekning gjør at området blir liggende som en sperre
mellom friluftsområdene fra Seiersten til Skyssrud og Frognmarka mot nord og øst.
Holt Park fikk gjennom dispensasjoner fra gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende
byggehøyde for feltet nærmest E134 samt rekkefølgebestemmelsene for ny fylkesvei.
Resten av området hvor det sto igjen skog er nå avskoget sammen med fremtidig vegtrase
for ny fylkesvei.
Frognmarkas venner samarbeider med DFiski gjennom Frogn Friluftsforum med sikte på å ta
vare på friluftsinteressene ved en utbygging.
Frogn kommune har regulert området med en bro over veien ved Skyssrud som er for smal
for DFIskis løypemaskin. Dette må kommunen ta ansvar for å løse.
Utbyggerene av Måna Nord-syd har foreslått å fylle opp lamndbruksarealene i
Dammengrenda med masse fra byggeområdet. Frognmarkas Venner har protestert på dette
og varslet Frogn Bondelag samt politikerne.

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 år før Kr. Både antallet og utstrekningen på noen av boplassene er oppsiktsvekkende.
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Frogns viktigste vilttrekk går gjennom østsiden av feltet. Odalsbekken er én av Frogns
viktigste gytebekker for sjøørret.
Block Watne og Frogn kommune la frem forsalg til utbygging i 2018. Forslaget bryter etter
vår mening med de vedtatte forutsetningene for utbyggingen av Klommestein skog. Vi skrev
derfor innspill om dette som ble oversendt Frogn kommune 19-21.juni 2018. Frogn kommune
fremmet områdeplanen til behandling 12. desember 2018.
Vi leverte en omfattende høringsuttalelse 5.april 2019. Vi gjengir innledningen:
Frognmarkas venner har fire hovedinnvendinger mot områdeplanen:
 Den planlagte utbyggingen vil falle på utsiden av grønn grense for Drøbak og er et
område som Frogn kommune skulle har revurdert i tråd med «Regional plan for areal
og transport i Oslo og Akershus». Reguleringen bør stoppes og områdene
tilbakeføres til LNF-område.
Hvis området ikke tillbakeføres til LNF-område:
 Klommestein skog må endres for å opprettholde eksisterende grønnkorridor.
Klommestein skog har en utforming som ikke er i tråd med planforutsetningene og
kommunens arealplan. Grønnkorridoren gjennom området mot Odalsbekken er borte
og barns lekeområde er erstattet av boligblokker. Frognmarkas Innspill som reiste
diskusjon omkring dette er systematisk underslått av Frogn kommune.
 Grønne korridorer på Kolstad må gjøres gjennomgående frem til ny gangbro.
Kryssing av veier må planlegges. Arealene må sikres i planen.
 Vilttrekket på østsiden av Kolstad er ikke hensyntatt og det må forventes at dette får
følger for trekket.
Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sine høringsuttalelser
anbefalt å utsette behandlingen av områdeplanen.
I løpet av 2019 ble det klart at nåværende utbygger Block Watne ikke vil stå for de
kostnadene til infrastruktur som var en forutsetning for områdeplanen.
 Utbygger vil ikke betale for tverrveien mellom avkjøringen til Kolstad og avkjøringen til
Klommestein skog. Dette utgjør ca.800m av den totale lengden på ca. 1200m.
 Utbygger vil heller ikke bygge den forutsatte gang/sykkelveien fra Kolstad over
Odalsbekken som var forutsatt som sikker skolevei.
 Utbygger ønsker å presse inn enda flere boenheter i områdeplanen.
Det er ikke oppnådd enighet mellom utbygger og Frogn kommune om en utbyggingsavtale.
Reguleringsplanen er ikke ferdigbehandlet og ikke fremmet for endelig vedtak. Slik vi tolker
situasjonen vil Block Watnes bedømmelse av økonomi i prosjektet og markedets kjøpekraft
bli styrende for prosjektet. Prosjektet er i direkte konkurranse med Frogns egen
byutviklingsplan og de mange andre byggeprosjektene med mer sentral beliggenhet i
Drøbak. Kommunens uttalte målsetning er å avklare Kolstad innen sommeren 2020.

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. Innenfor
Drøbak bys grense skal det avgrenses et område for utvikling. I henhold til veileder for Grønn
grense skal utviklingsområdet ligge innenfor en sirkel med radius på 1 km og senter i et
kollektivknutepunkt. Utbyggingen innen Grønn grense skal være 80% av kommunens
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boligutbygging. Dette blir en krevende oppgave for Frogn kommune. Vi har påpekt at Kolstad
vil falle utenfor en slik sirkel. Akershus fylkeskommune har derfor anbefalt Frogn kommune å
utsette Områdeplanen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen til etter at Grønn grense for
Drøbak er fastlagt.
Utenfor Grønn grense, med 20% av kommunens boligbygging, skal det etter planen være
«vedlikeholdsvekst». Dette vil da si at svært mange av de planlagte utbyggingene innen
bygrensa vil måtte konkurrere med boligbygging i nordre Frogn.
Både Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen har lagt vekt på at
planen, som også Frogn kommune har signert, skal følges.
I 2019 dukket det opp flere utbyggingsforslag som vi påpekte ville bryte med intensjonene i
den regionale planen og falle utenfor «grønn grense».
 Øyerudåsen 84 nye boliger samt omregulering fra hytte til bolig for 28
enheter.Prosjektet ble ikke gitt tillatelse til oppstart av politikerne.
 Drøbak Hageby-Nordre Elle. 300 boenheter. Halve arealet utgjør dagens tomt for
Drøbak Ridesenter og er avsatt til idrettsformål. Fylkeskommunen varslet innsigelse.
Prosjektet er nå satt på vent av politikerne. I første omgang i påvente av avklaring for
Kolstad.

Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke
Frognmarkas Venner støtter opp om tanken på 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.
Akershus fylkeskommune har i forbindelse med høring av kommuneplanens samfunnsdel
anbefalt Frogn kommune å prioritere byutviklingsplanen, og å utsette områdeplanen for
Kolstad, Klommestein skog og Odalen. I følge Frogn kommune kan områdene gi plass for
opptil 2 600 nye boliger.
Det arbeides med planen. Det er vår oppfatning at politikernes manglende vilje til å prioritere
planen foran Kolstad har preget fremdriften.

Kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø
Kommunens arbeid med planen ble «igangsatt» i 2014, og fremdriften har ikke vært
tilfredsstillende. 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. I 2017 ble
planen utsatt til 2018. Den ble deretter «utsatt» til 2019 og deretter ikke utført i 2019. Det
hele endte med at kommuneplanens samfunnsdel ble utarbeidet og vedtatt i 2019 uten det
viktige kunnskapsgrunnlaget som kommunestyremeldingen var ment å bli.
Prosjektet «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» var ment være en viktig del av
kommunestyremeldingen. Frognmarkas Venner utarbeidet eget kartgrunnlag og forslag til
verdisetting innen opprinnelig frist for innspill i mai 2016.
På møte i Frogn Friluftsforum 27.mai 2019 opplyste Frogn kommunes saksbehandler at
planen var langt fra ferdig. Blant annet manglet kartlegging og verdisetting av kystlinje og
øyene.
Vi satte da umiddelbart i gang med kartlegging og verdisetting av kystlinjen og øyene. Vårt
innspill ble oversendt til Frogn kommune 19.juni 2019 med denne oppfordringen:
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Vi håper at dette kan bidra til Frogn kommune nå kan få sluttført prosjektet som kommunen
selv meldte seg som en av 6 foregangskommuner til ved oppstarten i 2015.
Kommunens markaplankomite etterlyste også kartleggingen. Så langt uten resultat.
18.november 2019 etterspurte Akershus fylkeskommune status. De avsluttet brevet slik:
Dersom Frogn kommune ikke ønsker å fullføre prosjektet vil fylkeskommunen vurdere å
tilbakekalle den økonomiske støtten kommunen har mottatt.
Vår konklusjon er at Frogn kommune trenger friske krefter for å få sluttført planoppgavene
som over tid har blitt utsatt år for år innen feltet friluftsliv, folkehelse og nærmiljø.

Fylkesveg 156 fra Bonn til Tusse. Ny Hovedadkomst til Nesodden og Nordre
Frogn
På tross av våre innspill vedtok Frogn kommune planprogrammet med tunnelalternativ 7b.
Dette medfører kryssområde på Rørmyr og avskjæring av sti/løype i Jomfrudalen. Statens
vegvesen argumenterer med at sti og skiløype vil bli lagt om slik at den krysser over sør for
Rørmyr. Denne løsningen gir en svært bratt nedkjøring mot veien og vanskelig adkomst og
linjeføring opp på den andre siden av dalen.
Frogn Friluftsforum har samarbeidet med Frognmarkas Venner og DFIski og hatt flere møter
med Statens vegvesen og Frogn kommune. Etter en lovende start opplevde vi det som om
Statens vegvesen forsøkte på en overkjøring av friluftsinteressene. Kryssingen er ikke løst.
Frogn kommune er reguleringsmyndighet og har ansvaret for en løsning som tilfredsstiller
friluftslivet.

Reguleringssak for rv 23 og nytt løp i Oslofjordtunnelen
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.

1.8

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.
Organisasjonen Bedre Veier(OBV) sendte en klage til ESA i januar 2018. endelig: ESA
lukket klagesaken om den planlagte utvidelsen av Oslofjordtunnelen. 3.juli 2019. Vi følger
denne saken til byggestart for ny tunnel. Statens vegvesen operer nå med ferdigstillelse
2027.

1.9

Prosjekt Follomarka

Frognmarkas Venner er medlem i Bærekraftig Follo. Foreningen har liten aktivitet. Vår
strategi nå er markagrenser først i vår egen kommune. Parallelt vil vår egen
markaplangruppe invitere våre nabokommuner til diskusjon om markagrenser i
Follokommunene. Vårt mål er å være vert for et diskusjonsmøte med nabokommunene i
løpet av 2020.
Markaplangruppen har denne strategien:
 «Markagrense i hver kommune etter plan og bygningsloven.
 Målsetning om å innlemme Follomarka i Markaloven ved utvidelse av Markalovens
virkeområde på sikt.
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1.10 Turer
Vi har arrangert to medlemsturer i tillegg til de større arrangementene som er beskrevet i
egne poster.

Tur på Søndre Håøya søndag 2.juni
Turen startet fra Vindfangerbukta klokka 10 med tre fulle båter som satte kursen for
Ormeleina på Søndre Håøya.
Kjell Wærnhus var guide og fortalte om byggingen av denne veien og festningsanlegget
høyere opp. Litt rart var det at det var svenske arbeidere som bygde både veien og
festningen nettopp for at Norge skulle forsvare seg mot svenskene for over 100 år siden. På
veien opp var vi også innom stedet hvor 6 motstandsmenn ble henrettet i 1942. Vi rastet på
toppbatteriet og fortsatte så innover i naturreservatet, men hele tiden utenom ørnenes
beskyttelsesområde. På turen observerte vi både sjeldne orkideer og en eng av ramsløk og
opplevde også at en hubro flakset opp foran turfølget. Været viste seg fra sin beste side slik
at det ble en flott tur på alle måter.

Tur i Holtskogen søndag 20.oktober
Bakgrunnen for dette turvalget var at Utvalg for miljø plan og byggesaker 26. august ga
utbygger dispensasjon for å bygge 40 000 m2 med 23,5m høye lagerlokaler nettopp i dette
området. Motstand mot dette utbyggingsprosjektet var den direkte årsaken til at
Frognmarkas Venner ble stiftet i 2007.
Dette området er sammen med Stubberudskogen Frogns største sammenhengende
skogsområde og er Frogn beste skogsfuglterreng. Turen startet fra Frogn videregående
skole hvor vi ble møtt av en journalist fra Amta som lagde en fin artikkel om saken i etterkant.
Været var dessverre like trist som vedtaket i utvalg for miljø, plan og byggesaker med bare 4
plussgrader og regnvær gjennom stort sett hele turen og det møtte bare opp 8 turdeltakere.
Det var imidlertid 8 spreke turdeltakere som ikke klagde på været, men som hadde en flott
tur gjennom Holtskogen hvor det ble orientert om hvor lagerlokalene skal ligge og også om at
dette er området hvor handlingen i Trygve Guldbrandsens bøker utspiller seg. Turen videre
gikk opp på Fugleåsen hvor vi rastet ved den karakteristiske Holtfurua. Turen hjemover gikk
via Krøkletjernet og Oppegårdtjernet og tilbake til Frogn videregående skole. Turdeltakerne
var enige om at det hadde vært en fin tur til tross for det dårlige været.

Frogn på langs
God økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune, Frogn kommune og Sport1, sikret
nødvendige innkjøp av utstyr samt dekning av transportutgifter. Rodegruppene hadde gjort
en god jobb med klargjøring av traséen, og staben utførte finmerkingen 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.
98 deltakere stilte til start på Ramme gård, med målgang på Stupinn på Nesodden.
Mer enn halvparten gikk eller løp de 28 km og passerte Frogns to grensebekker, Solbergelva
i syd og Hasla i nord. Resten avsluttet turen på en av våre fem mellomstasjoner. Alle som
trengte transport, ble fraktet til Drøbak eller tilbake til Ramme gård. Transporten gikk
knirkefritt fra alle mellomstasjonene, ingen måtte vente mer enn 20 minutter på Stupinn.
Totalt antall dugnadstimer: ca. 400 timer i forberedelser og gjennomføring av marsjen.
Turmarsjen har egen webside som du finner på: www.frognmarka.no
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Fra starten ved Ramme gård.

To glade turgåere

Lindebråte matstasjon

Festningsmarsjen Oscarsborg
Marsjen gikk søndag 26.mai og fikk 125 deltakere. Marsjen ble endret fra tidligere år. Turen
opp til toppen av Håøya ble sløyfet. Det ble i stedet utvidet tilbud på guiding på borgen og
god tid til å oppleve torpedobatteriet. Det siste har vært et ønske som pga. tidspress har vært
vanskelig å få til for alle gruppene. Oppsummeringen var positiv. Det planlegges å
gjennomføre marsjen også neste år.
Marsjen er nå en del av Oscarsborg festnings arrangementer. Frognmarkas venner vil bidra
også neste år.

Fra kyst til kyst i Frogn
Søndag 5. mai arrangerte Frognmarkas Venner en guidet tur fra Digerud brygge til Brevik.
Drøyt 40 deltakere tok turen denne gangen.
Første guide var Harald Lorentzen, som fortalte om historien til kystlinjen fra hovedstaden til
Drøbak, med utgangspunkt i Digerud brygge, der vi sto. I ideelt turvær; kjølig med innslag av
sol, gikk turen via Hetthulldammen, der Hilde Degerud Jahr fortalte om iseksporten fra
området, gjennom søndre Digerud gård og over Agnormåsan, til søndre Gulbjørnrud gård.
Der underholdt spelemannslaget «De frilynde» med folkemusikk fra Frogn og nærliggende
steder, hvorpå det ble servert ertesuppe og horn, mens Erik Svendsen og Leif Gulbjørnrud
fortalte om livet på Gulbjørnrud og Måren før i tiden.
Etter en tur oppom Saraåsen, der Kjell Wærnhus fortalte om den tyske radarstasjonen som
var der under krigen, fortsatte vi til Mindas kafé på Dalsmåsan. Kjell Wærnhus fortalte om
torvdriften her, og hvem Minda var. Denne «kafeen» er blitt et populært sted å stikke innom
for turgåere i nordre Frogn, sommer som vinter.
Hilde Degerud Jahr orienterte om husmannsplassen Dalshagan da vi passerte den på vei
ned mot Dal skole, der forsamlingens biler ventet
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Folkemusikk på søndre Gulbjørnrud. Foto: Privat

Turer i samarbeid med Frogn Frivilligsentral
Rapport fra arrangørene:
2019 var et fint tur-år, og vi gjennomførte 8 turer i tidsrommet 20. mars – 26. juni og 7 turer i
tidsrommet 4. september – 20. november. Turene fant sted i Ås, Vestby, Nesodden, Hurum
og Frogn. Turene varierer i lengde fra 6 km til 16 km. og antallet turgåere ligger mellom 12
og 25. Fugleturen ved Årungen og turen over Håøya hører med til årets høydepunkter, og i
likhet med de tre foregående årene, avsluttet vi tur-året med et besøk hos Torill Weiskopf i
«Fjøset» i Nordre Frogn. Vi ble servert suppe og kake, og praten gikk muntert rundt bordet.
I tillegg til de annonserte turene inviterte Veronica Hove til vinterturer i nærområdet dersom
vær og føreforhold tillot det.
Turdeltakere og arrangører er takknemlige for arbeidet Frognmarkas venner utfører. Godt
merkede stier og gode kart gjør det mulig for oss å ferdes på kryss og tvers i Frogn.

17. mai og borgertoget i Drøbak
Grete Weydahl tok initiativet og meldte oss på. Dette ble igjen en flott markering om enn med
litt for få deltakere. God reklame for Frognmarkas Venner og Frogn på langs.
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Foto: Ivar Ruud Eide

1.11 Stigruppas arbeid i 2019
Stiarbeid
Stigruppa er delt inn i åtte undergrupper som er ansvarlig for hver sin rode. Rodene dekker
alle blåmerka stier og rødmerka løyper i Frogn. Rodegruppenes ansvar er å vedlikeholde
og rydde stier og løyper. Gruppene tar seg også av tilrettelegging av stier for turmarsjene
’Frogn på langs’ og ’Kyst til kyst’.
Rodene er:
 Rørmyr – Målen – Stupinn
 Marikova – Digerud – Målen
 Bonn – Dal skole – Brevik
 Froen – Bonn – Bonn – Stubberud
 Havsjødalen – Oppegård
 Seiersten – Skyssrud
 Fjøseråsrunden
 Tomter – Røis – Saga
 ”Håndbok for merking, rydding og skilting av stier i Frogn” er revidert 2019 og
trykket i et begrenset opplag


Det ble holdt opplæring av nye medlemmer i rodegruppene

Vi har utført flere mindre, enkeltstående prosjekter som
fellesdugnader i 2019:









Merking av Stubberudtjernet – Bølerhuken.
Oppsetting av 30 stiskilt fordelt på hele Frogn.
Skilting Froen – Rommerud
Skifte av karttavle ved Nedredammen
Vedhogst og opprydding på Mindas kafé.
Åtte stigrupper har utført det årlige vedlikeholdet av 85 km
med sti/løype i Frogn.
Bygging av ny bru over Krøklebekken
Forsterkning av brukar til brua over Odalsbekken
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Redningsaksjon for Vadbrua
Klopping og skilting Oppegårdstjernet øst
Justering av steingard, skiløype ved Tremannsstenen.
Kyststi Skiphelle – Kjeppestad to traséer en langs sjøen, og en gjennom Ekeberg
hyttefelt. Kyststi videre til Vestby grense.
Skilting, rydding og merking fra Ekeberg gård og ned til Kjeppestadbukta.
Gjennomgang av Seierstenmarka med beskjæring av kantvegetasjon opp til tre
meter og justering av feilmerking.
Gjennomgang og retting av feilmerking av stien mellom Putten og - Stupinn
To store drensrør installert i bekkeløp mellom Rørmyr og Lindebråte.
Innkjøp av batteriverktøy og generator

Vadbru

Sikring av Vadbru

Klopp Oppegård

Kyststi

Klopp Målen

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 Tremannsstenen (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 2020.
Dugnadsinnsats og tiltaksmidler for 2019
Dugnadstimer stirydding, inklusive Frogn på langs 2019: 1 145 t.
Dugnadsbidrag fra FV 2019: 1 145t x 300kr = 343 500 kr

Oppgradering av tursti for alle i Seierstenmarka
Grunnet problemer med finansiering av det opprinnelige prosjektet ble deler av prosjektet
igangsatt uten at stien var tilstrekkelig godt fundamentert til å holde bruk over tid. Dette gjaldt
etappen fra Nedredammen til Øvredammen og også etappen fra Follo museum til
Kvernerdammen. Særlig problematisk var strekningen fra Seiersten Skanse til Gloslibekken.
Frognmarkas Venner forberedte derfor dette tiltaket for å sikre en god tursti som kan holde
den store bruken over tid. Vi reforhandlet samtidig avtalene med berørte grunneierne slik at
vi nå har avtaler med gyldighet i 30 år.
Tiltaket ble planlagt med sikte på bruk av spillemidler og utførelse i 2020. Vi fikk en
overveldende respons på våre søknader om støtte til tiltaket. Akershus fylkeskommune og
Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus var først ute. Vi fikk deretter en meget gledelig
tildeling fra Kiwanis Drøbak. Når også Frogn kommune ble med på utbedringen fra
Nedredammen til Øvredammen var finansieringen i havn. Vi satte da umiddelbart i gang.
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Høsten 2019 var turstien oppgradert og ble presentert for samarbeidspartnerne på en
befaring 4.november. Akershus fylkeskommune inviterte også Frognmarkas Venner til en
presentasjon av turstien på en temasamling for kommunene i Akershus.
Her noen bilder vi er stolte av. Turstien som har fått enorm bruk og er tilrettelagt for alle.

Rast ved Øvredammen under presentasjon av turstien for våre samarbeidspartnere
4.november 2019.

Fra strekningen Nedredammen til toppunkt ved stikryss. All humus og søle er fjernet og
veien refundamentert og hevet.
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Turstien er nå tørr og godt fundamentert fra Skansen og i hele det flate skogspartiet før
Gloslibekken.

Etablering av merket kyststi fra Skiphelle til Vestby grense
Arbeidet med kyststier i Frogn har vært en lite prioritert oppgave i Frogn kommune. Bortsett
fra et par korte traser nord i Frogn er lite gjort. Ved søk på nettet ser det imidlertid ut til at det
er et stort nettverk av kyststier, enkelte traser kan sees langt oppe i marka. Det ser ut til at
det kan trenges en digital opprydding her.
Frognmarkas venner har inntil 2019 prioritert arbeidet med å anlegge stier i marka. De
sjønære stiene har Frogn kommune hatt ansvar for. Etter et kort og mislykket samarbeid
med kommunen i 2018-2019 bestemte FV seg for å få anlagt en kyststi fra Drøbak til Vestby
grense.
Første etappe var den ca. 1,5 km lange strekningen fra Skiphelle til Kjeppestad. Denne
etappen har nå to traseer, en litt oppe i Ekeberg hyttefeltene og en på svabergene langs
sjøen. Denne passerer de historiske minnesmerkene for slaveskipet Donau som sto for den
tragiske deportasjonen av norske jøder under krigen, og for frakteskuta Sørland som ble
senket 9. april 1940.
En 2 km etappe fra Kjeppestad til grensen mot Vestby ved Solbergelva er nå også ferdigstilt.
I samarbeid med historielaget er det satt opp 3 tavler med informasjon om; sagbrukshistorien i Solbergelva, om Solbergstrand hytteområde, og om fagforeningenes feriehjem
som har hele 4 feriehjem fra Solbergelva til Skiphelle. For å få sett 2 av informasjonstavlene
må man gå en liten skiltet avstikker fra kyststi- traseen.

Kyststi Skiphelle – Drøbak er under planlegging
I løpet av 2020 håper vi å få på plass en 3 km trase fra Skiphelle til Lehmannsbrygga. Dette
vil imidlertid by på utfordringer. Så langt er kyststien og øvrige markastier i hovedsak blitt
anlagt på grunneiendommer som FV har inngått avtaler på. Bare på den korte traseen langs
den gamle poststien fra Torkildstranda til Johanne Dybwadsvei er det nærmere 20
grunneiere. Her vil det kunne bli diskusjoner.

Prosjekt Oppgradering av merket sti rundt Oppegårdstjernet
Stigruppa har utarbeidet en plan for å oppgradere den merkede stien rundt
Oppegårdstjernet. Tiltaket er drøftet med Frogn VGS som har en idrettslinje som bruker
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runden til trening/undervisning i skoletiden. En del av tiltaket medfører flytting av gammel
merket trase nærmere tjernet på østsiden og bort fra tunet på Oppegård.
Vi trenger da stiavtale med grunneier for å merke den nye traseen som i dag er benyttet av
turgjengere men ikke merket.
Det er utarbeidet plan for tiltaket og vi har søkt om penger. Grunneieravtaler er pr. dato ikke i
havn. Området ble vedtatt beholdt som område for skogbruk og friluftsliv ved vedtak av
kommuneplanen i 2013. Frogn kommune har nå kjøpt «museumsskogen» og eier områder
på begge sider av Oppegårdstjernet. Både tjernet og området rundt har stor verdi som natur
og friluftsområde for Frogns befolkning.

1.12 Søknader og tilsagn om tiltaksmidler til friluftslivet
En egen gruppe har jobbet med søknader for tiltaksmidler til friluftsliv. En oversikt over
innsendte søknader, omsøkte og innvilgede midler er gitt i tabellen.

Tiltak
Omsøkte midler
Innvilgede midler
Akershus Fylkeskommune (søknad om tiltaksmidler til friluftsliv 2019)
Turmarsjen "Frogn på langs 2019"
50 000,40 000,Seierstenmarka. Tursti for mennesker
250 000,250 000,med nedsatt mobilitet. Oppgradering
2019
Turmarsjen "Fra kyst til kyst i Frogn
8 000,8 000,kommune 2019"
Sparebank 1 stiftelsen Østfold Akershus (søknad om midler til 2019)
Seierstenmarka. Tursti for mennesker
227 500,med nedsatt mobilitet. Oppgradering
2019
Kyststi Skiphelle-Vestby grense
10 600,Sparebankstiftelsen DNB (søknad om midler til 2019)
Merking av kyststi i Frogn. Utbetalt
10 600,2020.
Frogn kommune (søknad om midler til 2019)
Turmarsjen "Frogn på langs 2018"
Driftstilskudd
Turmarsjen "Fra kyst til kyst i Frogn
kommune 2018"
Kyststi Skiphelle – Vestby grense
Seierstenmarka. Tursti for mennesker med
nedsatt mobilitet. Oppgradering 2019
Kiwianis (søknad om midler til 2019)
Seierstenmarka. Tursti for mennesker med
nedsatt mobilitet. Oppgradering 2019
Sum 2019

100 000,-

10 600,-

10 600,-

5 000,60 000,0,-

5 000,30 000,0,-

39 086,125 000,-

39 086,125 000,-

50 000,-

50 000,-

835 786,-

668 286,-
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Det er utarbeidet egne rapporter for gjennomføringen av de ulike tiltakene. Disse er
tilgjengelig på forespørsel.
Som i tidligere år er Akershus Fylkeskommune en god støttespiller for vårt arbeid. Frogn
kommune, Sparebank 1 stiftelsen og Kiwanis har også alle bidratt til vår oppgradering av
turstien for alle i Seierstenmarka. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere levert god støtte til
oss. De er nå inne med støtte til kyststiprosjektet.
Vi har også et økende tilskudd fra grasrotandelen fra Norsk tipping, da flere og flere velger
Frognmarkas Venner som mottaker.

1.13 Tur og informasjonsmateriell
Kartprosjektet
Etterspørselen av kartet vårt går veldig bra, om enn ikke i samme tempo som vår første
utgivelse. Neste utgivelse kan komme i løpet av en 2 – 3 års tid, hvis ikke landskapet skulle
forandre seg drastisk i mellomtiden.

Turbok
Vi utga i 2019 en oppgradert versjon av turboka «Frogn på kryss og tvers». Boka er trykket i
rivesikkert og vannfast Tyvek papir og har limfrest rygg. Antall turer er økt fra 24 til 29, alle
med interessant lokal historikk og faktaopplysninger. Salget går bra via våre forhandlere.

Hjemmeside www.frognmarka.no
Besøkene på vår hjemmeside hadde en kortvarig reduksjon. Dette synes imidlertid til å ha
kommet tilbake på noenlunde samme brukernivå som tidligere. Hjemmesiden er per 2020 i
hovedsak bygd opp med statisk informasjon. Den dynamiske informasjonen foregår i stor
utstrekning på vår Facebookside. Markedsføring via Facebook har gitt økt besøk på
www.frognmarka.no sine tur- og kartsider samt stigruppas informasjonssider.

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. Statens vegvesen har nå gjenopptatt forberedelsene for ny tunnel.

Frognmarkas venner på Facebook
https://www.facebook.com/FrognmarkasVenner/?fref=ts
Vår facebookside har hatt stor betydning for kontakten med medlemmer og kanskje særlig
for opplysning om vårt arbeid til nye medlemmer og befolkningen generelt. Den blir også lagt
merke til blant interesserte ut over vår egen kommune.
Vi er nå i overgangen til å ta i bruk en ny hjemmeside. Mye av annonsering av aktiviteter,
opplysninger om vårt dugnadsarbeid og arbeide for markagrenser osv. vil da legges til
facebooksiden mens opplysninger om styret, innmeldinger, påmeldinger og andre
opplysninger fortsatt finnes på nettsiden.
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Follomarka friluftsportal på Facebook
Dette er en gruppe under Frognmarkas Venner sin Facebookside som administreres av oss.
Siden er beregnet på friluftsinteresserte i Follo og har 464 medlemmer. Her deles blant annet
opplysninger om andre friluftsgrupper i Follo og deres turer. Veldig nyttig.

Brukerstatistikk
Tabellene under gir en generell beskrivelse av antall besøk på hjemmesiden og på Facebook
gjennom året. I hovedsak er det våre tursider som blir besøkt. To store topper kommer
naturlig nok i forbindelse med avviklingen av turmarsjene Frogn på langs og Kyst til kyst.

Brukerstatistikk 2019 www.frognmarka.no

Frognmarkas Venner på Facebook https://www.facebook.com

Likerklikk 1. januar – 31. Desember 2019 på Facebook

23

Våre engasjerte tilhengere på Facebook per 31.12-2019

Annonsering
Facebook
Vi har i 2019 i stor utstrekning benyttet Facebook til gratis og betalt annonsering. Vi har
markedsført vårt arbeid, turer, tur-videoer, kart og turbok. Annonseringen har blitt distribuert
på mange forskjellige Facebook-portaler. De betalte annonsene er målrettede og treffer
Facebook-brukere i nærmiljøet. Totalt sett har vi gjennom året nådd ut til mange tusen
personer i Frogn. Det er vanskelig å måle denne effekten konkret, men vi er i hvert fall
synlige for et stort publikum gjennom hele året med en relativt liten kostnad i kroner. For året
2019 hadde vi 13 annonser til en kostnad av ca. 5 200 kr.

Amta
Vi bruker også annonsering via Amta hvor vi har en god avtale. Amta brukes spesielt i
forbindelse med møter, turmarsjer, guidede turer og annen relevant informasjon om vår
aktivitet. Vi på denne når måten mange av de menneskene vi ikke når via vår hjemmeside og
Facebook. Vi har også positiv nytte av lokalavisen via reportasjer om våre prosjekter.
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2. Godkjenning av regnskapet 2020
Samleregnskap alle virksomheter. Resultat
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Samleregnskap alle virksomheter. Balanse

Jan Kraft
Styremedlem
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Samleregnskap alle virksomheter. Noter
Regnskapene for Frognmarkas venner og Frogn på langs/Kyst til kyst er fra 2019 slått
sammen til ett regnskap, men med tre avdelinger. 1 Frognmarkas venner, 2 Frogn på langs
og 3 Kyst til kyst og andre turer. Alle inntekter og kostnader deles opp etter hvilken avdeling
de hører til. Får enkelt fra resultatregnskap for hver avdeling og samlet resultat. Bruker
regnskapssystemet «Martix Økonomisystem»
Tilskudd: Tilskudd fra Frogn kommune er i tillegg til driftstilskudd bidrag på kr 125.000 til
turveien i Seierstenmarka og kr 39.086 til dekning av utgifter til Kyststien. FV har også fått kr
110.600 fra Sparebank1 stiftelsen og kr 50.000 fra Kiwanis i Drøbak. Det er i tillegg kommet
lovnad på kr 10.600 fra Sparebankstiftelsen DNB (mottatt i jan.2020). De store tilskuddene
har bidratt til gjennomføring av turveien for bevegelseshemmede i Seierstenmarka og den
planlagte delen av Kyststien.
Konto 6400. Stiprosjektet Den store differansen mellom budsjett og brukte midler skyldes
at turveien for bevegelseshemmede kunne sluttføres i 2019. Det kom inn langt mer tilskudd
enn lagt inn i budsjettet. Den største utgiften er til Grøterud Prosjekter, kr 512.500,-.
Kundefordringer/Gjeld: Kundefordringer/gjeld mellom Frognmarkas venner og Frogn på
langs/Kyst til kyst som gikk mot hverandre er ikke tatt med i inngående saldo.
Kundefordringer ved årets slutt er bl.a. til Frogn Kommune for utgifter til Kystkulturstien, kr
39.086 og Sport1 , sponsormidler kr 5000.
Gjelden er bl.a. til Uteanlegg for rør kr 11.588 og H.D. Jahr for mat under Kyst til Kyst, kr
2740.
Alle de nevnte er betalt/kommet inn.

Frogn 17.02.2020

Elisabeth Stensrud
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Frognmarkas venner. Regnskap ekskl. Frogn på langs og Kyst til
kyst
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Frognmarkas venner. Resultatregnskap Frogn på langs
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Frognmarkas venner. Resultatregnskap Kyst til kyst.
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REVISORS BERETNING TIL REGNSKAPENE
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3. Innkomne forslag
Følgende forslag fra Heikki Fjelldal kom inn innen fristen:
FV etablerer en gruppe som har som oppgave å bidra til å redusere utfordringen med
svartelistede planter i Frogn. Gruppen tar kontakt med DFIski for å danne en feltgruppe som
har til oppgave å gå ut å fysisk fjerne disse plantene. Det bør vurderes å gjøre dette i samråd
med miljøansvarlig i kommunens administrasjon, og kanskje også få med seg noen med
plantefaglig bakgrunn.

4. Arbeidsplan for perioden fra årsmøtet 2020 til årsmøtet
2021
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
kulturlandskap, 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.

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 følge opp en eventuell utbygging i området kalt Brevik sør-vest som
ligger i enden av Fuglesangåsen slik at skadevirkningene begrenses mest mulig.
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. Dessverre er klarsignal for
utbygging gitt fra Frogns politikere.
Frognmarkas Venner vil arbeide for å sikre friluftslivets interesser best mulig ved en
utbygging.
.
KOMMUNESTYREMELDING FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ
Frognmarkas Venner skal fortsette arbeidet med aktive innspill til Frogn kommunes plan som
burde vært ferdigstilt for flere år siden. Hele planen har nå en uviss fremtid.
FROGN FRILUFTSFORUM
Frognmarkas Venner bidro sterk til dannelsen av Frogn Friluftsforum i 2018. Vi har arbeidet
aktivt i forumet i 2019 og vil arbeide aktivt i FF også i 2020. Målet er å bedre samarbeidet
med Frogn kommune for foreninger og lag med interesser innen natur og friluftsliv.
MARKAGRENSE/MARKAPLAN I FROGN
Frognmarkas Venner skal gjennom sin Markaplangruppe arbeide mot å få inn en langsiktig
Markagrense som sikrer frilufts og naturområder for Frogns befolkning også i fremtiden.
Markaplangruppen skal følge opp Frogn kommunes nye «Markaplankomite» og holde dialog
med denne samt komme med innspill.
Frognmarkas venner skal søke og styrke allianser og samarbeid med andre aktører som
Oslo og Omland Friluftsråd og Den Norske Turistforeningen.
Vårt mål er en politisk omforent Markaplan for Frogn kommune innen utgangen av 2020.
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PROSJEKT FOLLOMARKA
Frognmarkas venner skal gjennom markaplangruppen arbeide for et langsiktig mål om
Follomarka med juridisk bindende markagrenser. Vi vil søke samarbeid med grupper i
nabokommunene våre som vi har felles interesser med.
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
Planen er vedtatt i desember 2015. 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
Frogns politikere valgte et alternativ for tunnel med rundkjøring på Rørmyr. Valget innebærer
i utgangspunktet fullstendig avskjæring av vår sti- og løypetrasé for Frogn på langs. Vi skal
jobbe for en best mulig løsning for sti og løypetrase i området.
PLANER FOR TURER I 2019
 Fra kyst til kyst i Frogn med start på Digerud brygge og mål ved Brevik brygge skal vi
arrangere også i år. Turen er nå et fast arrangement.
Vi vil i tillegg arrangere to egne turer i 2020.
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
2020.
 Festningsmarsjen Oscarsborg er nå igjen et 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.
 Fortsette salget av vår nye og utvidede 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.
 Frognmarkas Venner har som mål å få til en merket kyststi fra Skiphelle til Drøbak i
2020.
 Frognmarkas Venner har som mål å oppgradere stien rundt Oppegårdstjernet i 2020 i
samarbeid med Frogn VGS.
VERVING AV NYE MEDLEMMER
Vårt siktemål er 100 nye medlemmer i 2020.

5. Kontingent 2020
Styrets innstilling: Nåværende kontingent på 200 kr for enkelt medlemmer og familie
endres ikke.
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6. Fremlegging av budsjett for 2020
Avdeling 1. eksklusive Frogn på langs og Kyst til kyst
Driftsinntekter
Kontingent
Salg av kart
Salg av turbok
Norsk tipping
Akershus fylkeskommune. Tursti Seierstenmarka

Regnskap 2019

Budsjett 2020
79 800 kr

70 000

kr

14 395 kr

13 000

kr
kr

9 750 kr
14 991 kr

7 000
4 000

kr

250 000 kr

-

Akershus fylkeskommune. Sti rundt
oppegårdstjernet.

Omsøkt
kr

Tilskudd Frogn kommune Seierstenmarka

kr

125 000 kr

Tilskudd Frogn kommune kyststi

kr
kr

39 086 kr
30 000 kr

Tilsk Frogn kommune. Driftsstøtte
Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Tilskudd
Seierstenmarka
Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Tilskudd
kyststi
Sparebankstiftelsen DNB. Tilskudd kyststi.
Kiwanis Drøbak. Tilskudd Seierstenmarka.
Gaver
Diverse
Sum inntekter

Merknader

kr

kr

100 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 600
50 000
200
1,00
723 823

kr
kr
kr
kr

50 000
20 000
30 000 Søkes 2020

10 600 Omsøkt 2019. Utbetalt 2020
0
2 000
206 600

Driftsutgifter
Lagerendring kart
Lagerendring turbok
Nytt opplag turbok
Stiprosjektet. Oppgradering Seierstenmarka, drift
stigruppa
Turskiltprosjektet, stiskilt

kr

1 947 kr

2 100

kr
kr

7 902 kr
kr

5 000
-

kr

574 351 kr

3 000

kr

13 863 kr

7 500

kr
kr
kr

kr
37 290 kr
kr

10 000
7 500
25 000

Inkl. vedlikehold Mindas kafe

Seierstenmarka. Turvei for bevegelseshemmede
Kyststi Skiphelle - Solbergstrand
Kyststi Skiphelle-Drøbak
Sti rundt Oppegårdstjernet

Vedlikehold

Betinger støtte frasamt grunneieravtaler.
kr

-

kr

68 000

Grunnleie og brøyting. Parkering Stubberudtjernet
,Lindebråte og Røis
Snøbrøyting Lindebråte
Utstyt, verktøy
Diverse utstyr, rekvisita
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Kontorrekv.
Itkostnader
Postboksleie
Møter, kurs oppdateringer
Porto
Drivstoff
Borsjyrer og lignende
Annonser avis og FB
Forsikring
Styremøter
Årsmøter
Bankgebyr
Annen kostnad
Tap. Gamle kart
Tap på fordringer

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 750
17 550
8 962
3 452
1 033
16 647
1 185
440
1 580
627
5 950
7 810
2 200
960
6 930
1 150
1 302
2 375
2 850

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 750
2 000
8 000
8 000
4 000
1 500
8 000
3 000
1 000
1 600
600
6 000
8 000
2 500
1 000
7 000
1 000
1 300
2 000

Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Finansinntekter
Årsresultat

kr
kr
kr
kr

729 106
-5 283
408
-4 875

kr
kr
kr
kr

205 350
1 250
400
1 650
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7. Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre:
Funksjon
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Øystein Giertsen
Tor Johannessen
Bjørn Larsen
Trygve Almøy
Gudny Okkenhaug
Grete Weydahl
Kjell Wærnhus
Jan Kraft
Arve Halstvedt
Liv Vogt
Sverre Samsing
Bente Larsen

Status
1 år – gjenvalg
2 år – ny tidligere vara
2 år – ny tidligere vara
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 - ny
2 år – ny

Revisor

Hans-Erik Boug

1 år – gjenvalg

Styrets innstilling til valgkomite:
Følgende er ikke på valg:
Leder
Sylvi Ofstad Samstag
Medlem
Kine Halvorsen Thoren

1 år
2 år

På valg:
Medlem

3 år ny

Ole Wittrup
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