REFERAT FRA MØTE

Follomarka i våre hjerter
Tid:
Sted:
Tema:
Arrangør:
Deltakere:

15. mars 2007 kl 1900-2100
Frogn Rådhus, Rådhusveien 6, Drøbak
Sikring av Follomarka
Bærekraftige Follo
ca 100

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Innledning og velkommen: Terje Sundvoll, leder Bærekraftige Follo
Hvorfor trenger vi en markagrense i Follokommunene? Laila Støen, sekretær Bærekraftige Follo
Naturopplevelsens verdier i ord og bilder. Professor Sigmund Hågvar, UMB, Ås
Debatt, spørsmål

1. Innledning og velkommen
Leder Terje Sundvoll ønsket velkommen, og fortalte litt om bakgrunnen for møtet. Bærekraftige Follo har i
forbindelse med samordnet kommuneplanrullering i Follo foreslått å etablere markagrenser i Follo
(Follomarka), som vil sikre friluftsområder i et langsiktig perspektiv. Bærekraftige Follo mener også at
Follomarka må omfattes av den nye loven for Oslomarka som regjeringen jobber med.
I den forbindelse arrangeres en serie med møter med fokus på biologisk mangfold og bærekraftig utvikling,
hvorav dette er det tredje møtet.

2. Hvorfor trenger vi en markagrense i Follokommunene
Laila Støen presenterte og begrunnet Bærekraftige Follo sitt forslag til markagrenser.Natur og
friluftsområdene i Follo er under press på grunn av sterk befolkningsvekst, boligbygging, veier,
næringsutvikling og store samferdselsprosjekter. Fra 1960 til 2006 har antall innbyggere i Follo økt fra
44.000 til vel 118.000. Det sier seg selv at behovet for å sikre gjenværende natur og friluftsområder er stort.

3. Naturopplevelsens verdier i ord og bilder
Sigmund Hågvar presenterte en lysbildeserie med foto av Jørn Bøhmer Olsen. Han viste til at naturen er en
god kilde til rekreasjon for det moderne, travle menneske, og at naturopplevelser gir livskvalitet. Menneskene
har en ubevisst forkjærlighet for natur fordi det er der vi kommer fra. Vi er naturmennesker i kropp, sjel og
sinn, men har flyttet ut av den. Hågvar viste til en undersøkelse om folks forhold til å ferdes i naturen, der
94% svarte at ”å streife omkring i skog og mark gjør meg avspent og harmonisk”.
Bildene talte for seg selv. For ytterligere inspirasjon vises til heftet ”NATUR til glede og undring” utgitt av
Naturvernforbundet.

4. Debatt, spørsmål
Den etterfølgende debatten dreide seg naturlig nok om den nylig vedtatte kommuneplanen for Frogn som
legger opp til å legge ut store deler av Frognmarka til nærings- og boarealer. Dette var noen av innleggene:
 Terje Johansen, kommunepolitiker, Frogn Venstre, argumenterte for bevaring av Måna/ Holt
 N.N. flyttet til Frogn for å bo landlig
 Håvar Steinsholt, kommunepolitiker, Ås SV, viste til behovet for en interkommunal prosess. Partiene bør
avklare sitt forhold til markagrensa. Hva med kulturlandskapet? Fokus på varige byggegrenser først –
næringsstrategien kan legge føringer! Grunneiere i Ås ønsker ikke utbygging.
 Leif Gudbjørnrud ga honnør til innlederne, men viste til at Follo har ingen urskoger. Skogeierne driver
skogen, og ønsker et godt forhold til andre brukere.
 Gunnar Fjell fra Ski Skogeierlag viste til at frivillig vern ikke er så enkelt bestandig, og at meldeplikt for
hogging i Oslomarka etter standard ”levende skog” innebærer byråkrati.
 Kjell Monsen, Frogn SV, viste til at det er et mindretall og et flertall i kommunestyret, og at man trenger
samarbeid på tvers av kommunene
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En spurte og hvorfor industrifeltet må legges akkurat i Holtskogen. Påpekte at berørte skal gis anledning
til å delta i prosessen.
Ivar Eide, Frogn Venstre, påpekte at Høyre og Arbeiderpartiet har gått bort fra partiprogrammene fra
siste kommunevalg
Peter Hoebeke viste til at Holt og Måna i første utgave av kommuneplanen var avsatt som LNF-område,
og at næringsområdet ble inntegnet først 3 ½ uker før vedtaket ble fattet. Befolkningen protesterte i form
av 900 underskrifter for vern av Drøbaks nordmark, men disse underskriftene ble underslått da saken ble
oversendt fylkeskommunen.
Tormod Rønningen fra Ås viste til at sterke økonomiske krefter presser på administrasjonen for å få
bygge ut. Gir du dem lillefingeren tar de hele hånda, med referanse til Søndre Tverrvei.
Stein Erik Moen, Frogn AP forsvarte Måna-Holt utbyggingen, men går inn for markagrense. Han viste til
at første utkast av kommuneplan med Måna-Holt som LNF-område var rådmannens forslag. Flertallet av
politikerne ønsket næringsområde, og dette ble lagt ut på høring.
Thore Vestby, ordfører i Frogn og leder av Follorådet viste til at Frogn har satt konturene av en
markagrense ved ”grønn strek”. Han refererte fra protokollen fra meklingsmøtet mellom Frogn kommune,
fylkesmannens miljøvernavdeling og Akershus fylkeskommune. Begge de nevnte overkommunale
instanser trakk sine innsigelser med utgangspunkt i kommunens justerte planforslag. Akershus
fylkeskommune understreket imidlertid behovet for en strategiplan for næringsutvikling i Follo. Det ble
vist til at Follorådet har nedfelt i sitt handlingsprogram at arealutviklingen og utbyggingsmønsteret i Follo
skal baseres på prinsippene for en bærekraftig utvikling. Akershus fylkeskommune kan bidra med
ressurser til en konkret videreutvikling av areal- og transportstrategien i Follo i form av en fylkesdelsplan.

Tiden gikk fort, og det måtte settes strek for debatten uten at alle fikk tømt seg
Sylvi hadde ordet til slutt, der hun takket for fremmøtet og inviterte til dannelsen av en lokal gruppe som
sammen med henne og Peter kunne jobbe videre for bevaring av Frognmarka. Seks personer meldte seg.
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