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Web: www.frognmarka.no

Drøbak, 18. februar 2010

Årsmøte
Herved innkalles til årsmøte i Frognmarkas Venner:
Torsdag 11.mars 2010, kl. 19.00
i Frogn Rådhus, Fraunar
Saker til årsmøtet må være innsendt Frognmarkas Venner
innen 3. mars 2010
herunder forslag til nye styre- eller varamedlemmer (s-ofstad@online.no)
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10.

Dagsorden
Valg av møteleder
Valg av referent + 2 personer til å underskrive referatet.
Godkjenning av årsmøteinnkallingen
Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for 2009
Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2009
Fremlegging av budsjett og handlinsgplan for 2010
Eventuelle innkomne forslag
Endring av kontingent 2011, vedtektene §4
Valg
Avslutning

Årsberetning for Frognmarkas Venner 2009
Organisasjonen har i 2009 vært særlig
opptatt av å argumentere mot etablering av
industri/næring i Frognmarka nord, Holt med
over 500 mål og utbygging av kunstgressbane
ved Oppegårdtjern med rundt 15 mål. Det
har vært viktig for foreningen å vise våre
folkevalgte at disse områdene er av meget
stor verdi for Frogns befolkning som natur- og
friluftsområder. Frognmarkas Venners mål er at
Styrets sammensetning 2009:
Medlemmer:
Trygve Gulliksen
Svein Holsen
Tor Kaurin
Kjell Lorentzen

industriområde Holt tas ut av kommuneplanen
ved neste rullering. Foreningen har også
arbeidet aktivt for å åpne Marka for de i
kommunen som ikke er så kjent her ved å
arrangere turer både sør og nord i Marka. Bli
kjent med skog og mark i Frogn og lær om
og opplev natur og kulturlandskap i Frogn,
har vært en viktig målsetting for Frognmarkas
Venner.

Leder: Sylvi Ofstad Samstag
Varamedlemmer:
Liv Vogt
Peter Hoebeke
Svein Lindemark
Øystein Giertsen
Hans Birger Stensrud Sindre Løkstad
Grete Weydahl

HOLT
Forslaget til reguleringsplan for Holt Park ble
lagt fram for 2.gangs behandling i utvalg for
miljø-, plan- og byggesaker 19.01.09 og
20.04.09. Begge gangene ble saken utsatt
på grunn av uavklarte innsigelser fra statlige
og fylkeskommunale myndigheter. Frognmarkas
Venner fikk lite gehør for sine innvendinger mot
planen. Til vår påstand om at utbyggingen er i
strid med rikspolitiske retningslinjer og at den ikke
er sett i regionalt perspektiv, hadde Rådmannen
følgende kommentar: ”Rådmannen er ukjent
med hvilke rikspolitiske signaler og regionale
perspektiv utbyggingen er i strid med.”
Det politiske flertallet hadde størst problemer
med å akseptere Fylkesmannens krav om at
det bare skulle opprettes kontor-plasser knyttet
til lager- og industrivirksomhet i næringsparken.
Fylkesmannens begrunnelse for dette var at
rene kontorarbeidsplasser ville være i strid med
overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. Til sist bøyde kommunen av.
I tillegg til vår hoveduttalelse fra desember
08 utarbeidet vi en tilleggsuttalelse datert
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23.03.09. Der viste vi til Fylkesmannens
rekkefølge-krav om utbygging av Måna først,
så Holt. Vi påpekte også at den alternative
traséen for fv 78 ville bety et stengsel for
friluftsliv og vilttrekk i området.
Noe overraskende bestemte utvalg for
miljø-, plan- og byggesaker i møte 0806.09 at planforslaget skulle legges ut til
fornyet første gangs behandling og med kort
høringsfrist. Frognmarkas Venner hevdet i sin
høringsuttalelse at nytt planforslag ikke endret
på de negative konsekvensene Holt Park ville
ha for natur, miljø og friluftsliv. Vi påpekte også
at utbyggingsrekkefølgen burde være Måna
først, så Holt – slik Fylkesmannen flere ganger
hadde nevnt. Vi minnet dessuten om at vår
klage til Sivilombudsmannen ikke var avklart.
Planen ble endelig vedtatt i kommunestyret
07.09.09 og 19.10.09 ble den vedtatte
reguleringsplanen annonsert i Amta med
opplysning om klagefrist. 28.09.09 påklaget
Frognmarkas Venner kommunestyrets reguleringsvedtak til Fylkesmannen. I klagen begrunnet vi
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punkt for punkt hvorfor reguleringsplanen for
Holt Park er i strid med rikspolitiske retningslinjer
for areal- og transportplanlegging. Vi gikk
også grundig inn på at kommuneplanens
arealdel ikke ble konsekvensutredet etter
forskriftene da man bestemte seg for å legge
et næringsområde i Holtskogen. Her kunne
vi vise til Sivilombudsmannen som da hadde
bedt Miljøverndepartementet uttale seg i
spørsmålet, og i brevet til departementet skrev

at ”planarbeidet synes ikke å ha vært i samsvar
med saksbehandlingsreglene i forskriftens
kapittel III.” 30.10.09 bad Sivilombudsmannen
kommunen oversende sakens dokumenter til
Miljøverndepartementet. Dette er i skrivende
stund enda ikke gjort, noe vi tolker som en
bevisst trenering av vår klagesak.
29.12.09 fikk vi brev fra Fylkesmannen
om at klagesaken vil bli behandlet innen fem
måneder.

KUNSTGRESSBANEN VED OPPEGÅRDTJERNET
I begynnelsen av 2009 ble det blant annet
gjennom lokalpressen kjent at Frogn kommune
planla å bygge en fotballbane med kunstgress mellom Oppegårdstjernet og Frogn
videregående skole. Kommunen vedtok raskt
at det ikke skulle utarbeides reguleringsplan
for tiltaket. Det ble også vedtatt å erverve
et skogbevokst område på 37,5 daa av en
privat grunneier for kr. 3,85 mill.
11.06 påklaget Frognmarkas Vennner
kommunens vedtak og hevdet at FV har
klagerett. Klagen omfatter reguleringsplikten,
lokaliseringen, byggeforbudssonen mot
tjernet og forurensningsfaren. Etter at klagen
ble avvist, påklaget FV 13.11. saken til
Fylkesmannnen. Under denne prosessen
hevdet FV følgende:
• Det skal utarbeides reguleringsplan for alle
større bygg- og anleggsarbeider, også
for tiltak som vil få uheldige virkninger for
natur og friluftsliv.
• Den planlagte banen ligger i et sjeldent
verdifullt natur- og friluftsomtråde, som etter
plan- og bygningsloven skal beskyttes mot
tekniske inngrep
• Ett av banens hjørner ligger bare 50 meter
fra Oppegårdstjernet. Dette er i strid med
lovens bestemmelse om en byggefri sone
på 100 meter fra vann
• Anlegget innebærer en betydelig
risiko for utslipp av farlige miljøgifter til
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Oppegårdstjernet. Dette kan medføre at alt
liv i tjernet vil dø, og dessuten at tjernet blir
ubrukelig som drikkevann i fremtiden.
- Banen ligger for en stor del på en dyp og
våt myr, som gir et ustabilt underlag. Dette
er kommentert i Fotballforbundets håndbok
for fotballbaner, som uttrykker at en slik
plassering anses som svært risikabel,
p.g.a. risiko for senere setninger i grunnen.
• Anlegget er kalkulert til ca. 25 mill. kr.
Risikoen for setninger kan føre til betydelig
større utgifter. Det er mulig å bygge en
tilsvarende fotballbane for ca. ¼- del
av denne prisen. Det planlagte tiltaket
er økonomisk uforsvarlig med tanke på
kommunens økonomi og de mange andre
nødvendige satsingsområder.
Kommunen har avvist våre innvendinger, stort
sett med å begrunne egne standpunkter, og
uten å vurdere våre innvendinger. Kommunen
har også med sitt vedtak om ikke å utarbeide
reguleringsplan, satt seg ut over lovens
bestemmelse om å legge til rette for at blant
annet interesseorganisasjoner skal kunne
medvirke i plansaker. Kommunen har vært
meget tilbakeholdne med å informere, til tross
for at vi har klagerett etter loven.
FV klagde kommunens saksbehandling til
Fylkesmannen. Klagen er ikke imøtekommet
på noe punkt, bortsett fra å akseptere vår
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klagerett. Fylkesmannen har ellers bare henvist
til kommunens begrunnelser for sitt vedtak.
Vi har også anmodet Fylkesmannen om å
vedta at vår klage skal gi tiltaket oppsettende
virkning, med den begrunnelse at tiltaket i
praksis er irreversibelt hvis arbeidene fortsetter.
Fylkesmannen har forelagt vår klage og vår
anmodning for kommunen, som har neglisjert

anmodningen og forsert utbyggingen av
baneanlegget. Vi har fått opplyst at Fylkesmannens miljøvernavdeling, som er ansvarlig
for plansaker, er ukjent med denne saken.
FV vil orientere Fylkesmannen om sine
standpunkter i saken som svar på Fylkesmannens vedtak om at utbyggingen av kunstgressbanen er lovlig vedtatt av Frogn kommune.

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR FROGN
I høstsesjonen 2009 la kommunen ut planprogram for ny kommuneplan med uttalefrist
21. desember. Frognmarkas Venner ga en
grundig uttalelse om planprogrammets punkter
innen bl.a. arealforvaltning, informasjon og
kommunikasjon, helse og miljø, økonomi,
befolkningsutvikling, energi og klima.
Prognosene for vekst i vår region
bekymrer Frognmarkas Venner. En analyse
for boligbehov i Oslo og Akershus stipulerer
med et boligbehov på rundt 170000 nye
boliger de neste 20 år i disse fylkene. Follo
vil da ha et behov på rundt 14000 boliger
som skal huse rundt 34000 mennesker. Disse
prognosene vil uvegerlig bidra til et sterkt press
på regionens arealer og økonomi og føre
til rasering av kommunenes natur, landskap,
jord- og skogområder og friluftsarealer.
Frognmarkas Venner er sterkt imot en utvikling
som ødelegger og forringer kommunens og
regionens natur og landskap ytterligere. Frogn
kommune må derfor sette foten ned og sikre
vern av resterende LNF-områder.

Det er tvingende nødvendig at skog og
matjord sikres for framtiden, at arbeidsplasser
knyttet til slike aktiviteter opprettholdes og at
kulturlandskapet med landskapets kulturminner
tas vare på. Ikke minst i forhold til tema klima
og energi.
Frognmarkas Venner ønsker derfor at
Kolstad, Ottarsrud N, Måna og Holt tas ut
av ny kommuneplan og at grønn strek justeres
i forhold til opprettelse av en ny juridisk
bindende markagrense.
Behovet for boligbygging og
næringsarealer må etter vår mening vurderes
gjennom en ny stedsanalyse med formål å
blinke ut arealer som kan utnyttes til utbygging
uten ødeleggelse av LNF områder og grønne
lunger av verdi for nærmiljøet
Frognmarkas Venner tar i uttalelsen også
til orde for et nærmere samarbeid og bedre
dialog med kommunen når det gjelder
utvikling av våre arealer, ikke minst gjelder
dette utviklingen av en markaplan for Frogn
kommune.

MENINGMÅLING FORETATT AV SYNOVATE NORWAY AS
Det var viktig for Frognmarkas Venner å
få en viss oversikt over hvor stor andel av
kommunens befolkning av voksne mennesker
over 16 år som ønsket eller ikke ønsket en
utbygging av Holt park. En tredel, eller 29
prosent av de spurte i en såkalt Omnibusundersøkelse så det som galt å bygge ut
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Holt, mens rundt 39 prosent ikke hadde
motforestillinger. Øvrige respondenter hadde
ingen mening. Frognmarkas Venner er rimelig
fornøyd med denne målingen og går ut fra
at de som ønsket utbygging her mangler
kunnskap og informasjon om utbyggingen
både når det gjelder areal, størrelse på bygg
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og ikke minst ødeleggelse av verdifull natur.
Informasjon og kommunikasjon om hvorfor

dette området ikke må bygges ut med Frogns
innbyggere er derfor viktig

PRODUKSJON AV TURKART FOR FROGN
Det har lenge vært et sterkt behov for et
turkart for Frogn. Kartprosjektet har vært
under utredning i rundt et år. Meningen var
at Frogn kommune og Frognmarkas Venner
skulle lage et felles kart. En søknad fra FV
om økonomisk støtte til kart og stimerking var
sendt DnBNor (Sparebankstiftelsen). Det viste
seg raskt at samarbeidet med Frogn kommune
ble en meget tidkrevende affære. Det falt seg
derfor naturlig i stedet å søke samarbeid med
DFI-orientering. Etter en intens arbeidsperiode

som strakk seg over 6 mnd, var kartprosjektet
i havn og kartet ferdig trykket november
2009. Salget har gått bra og FV har fått gode
tilbakemeldinger. Kartprosjektet må betegnes
som en ubetinget suksess med mer enn
1000 solgte kart ved årsskiftet 2009/2010.
Kartprosjektet følges opp med stimerking og
etablering av flere parkeringsplasser etter
modell av den på Røis. Flere grunneiere er
kontaktet og det er opprettet et samarbeid med
Skiforeningen om merking av løyper og stier.

RYDDING AV STIER I MARKA
Da arbeidet med turkartet for Frogn nærmet
seg avslutningen i oktober, og de viktigste
sommerstiene var inntegnet med blå strek, lå
det til rette for å utbedre eksisterende stier.
Følgende utbedringer ble planlagt:
• Kapping av greiner og fjerning av bunnvegetasjon og vindfall i ca. 1 meters bredde
• Merking med blå maling på trær og
eventuelt staker langs stitraseene
• Oppsetting av skilt i viktige stikryss
• Terrenginngrep, legging av klopper og
eventuelt andre kontruksjoner utføres bare
etter nærmere avtale med den enkelte
grunneier
Alle grunneiere ble varslet sent på høsten.

Deretter ble det sendt ut avtaleforslag
og inngått avtaler med grunneiere i
Seierstenskogen og Holtmarka. Utbedring
av stinettet ble gjennomført i Seierstenskogen
før snøfallet i desember stanset det videre
arbeidet. Arbeidet vil fortsette og i det
vesentlige bli gjennomført i 2010. De fleste
grunneierne har vært positive til tiltaket.
Arbeidet utføres med håndredskap på
dugnad av 10- 12 personer under ledelse av
Erik Askautrud. Utgifter til materiell og annet
har hittil vært meget beskjedne. DnbNOR,
Sparebankforeningen har imidlertid gitt et
felles tilskudd til turkartet og stiarbeidet.
Dessuten dekker Skiforeningen utgifter til skilt
der skiløyper faller sammen med sommerstier.

TURER
Torstein Aamodt har på vegne av Frognmarkas
Venner hatt en guidet tur med fokus på
flankeforsvaret som er plassert på fastlandet
i Frogn. De fremmøtte fikk oppleve en
usedvanlig kunnskapsrik, inspirerende og
dyktig guide. Torstein har allerede sagt ja til å
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holde en guidet tur fra Skiphelle til Skanseåsen
våren 2010 sammen med Åsmund Berg og
Svein Holsen.
Hans Birger og Elisabeth Stensrud guidet
rundt 40 personer fra Frogn kirke gjennom
naturreservatet Danmark til Horgen gård.
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Elisabeth Stensrud holdt et meget godt og
engasjert innlegg om Frogn gamle kirke og
landskapet rundt, mens Hans Birger Stensrud
orienterte om naturreservatet som er vernet som
del av et vakkert kulturlandskap og fordi det
har en god bestand av gamle eiketrær. Gamle
hule eiketrær er viktige for en rekke insektsarter
og som rugeområder for fugl.
Norsk Ornitologisk forening – Frogn
hadde en tidlig vårdag i mai en tur i
Seierstenskogen sammen med Frognmarkas
Venner for å observere fugl. Rundt 20
personer deltok og flere tidligfugler av slekten
sangere ble observert som løvsanger og munk.
Tilbakemeldingen på denne turen var svært

positiv og at den bør gjentas våren 2010.
Svein Holsen sto for tur til Bygdeborgen
fra Skiphelle 4. Juni i forbindelse med Frogn,
Frognere, Frognest-dagene. Dette er en
meget populær tur også for folk utenom egen
kommune. Turene er beskrevet i
www.frognmarka.no.
Kjell Lorentzen sto for tur rundt Oppegårdtjernet 19. juni der han bl.a. orienterte
om utbyggingen av kunstgressbanen. Det
møtte rundt 50 personer til denne turen.
Representanter for Norsk Ornitologisk forening
var også med, samtidig som Frognmarkas
Venner markerte Norsk Botanisk forenings
Villblomstens dag.

FROGN, FROGNERE, FROGNEST
Frognmarkas Venner deltok i dette arrangementet med en informasjons- og vervestand på torget i
Drøbak.

KANTARELLSØKS-KURS FOR HUND I AUGUST 2009
Kurset ble holdt i regi av Frognmarkas Venner og ledet av hundetrener og styremedlem i FV, Liv
Vogt. Målsettingen var å lære hundene å finne kantareller ved hjelp av sine gode neser, samt
å få eierne til å oppdage verdiene av å bruke og ta vare på Frognmarka. 5 ekvipasjer bestod
eksamen med glans og frydet seg over mulighetene i marka vår.

VERVING
Vervekampanjer er viktig for FV. Foreningen har prøvd forskjellige former og det har vist seg at
personlige møter med Frogns innbyggere gir best resultat. Vi har hatt et titalls vervedager fordelt
mellom Drøbak torg, Drøbak City og Mega på Heer. Disse har gitt gode resultater i tillegg til at
vi får markedsført FV og våre saker.

HJEMMESIDEN

ANNONSEKAMPANJE

FV har hatt en dobling av antall besøkende
på sin hjemmeside (www.frognmarka.no)
siden 2008. Nå med nesten 7000 besøk
gjennom året, og med 350 faste brukere hver
måned. Den største brukerfrekvensen på vår
hjemmeside har våre dynamiske turkart. Denne
trenden fortsetter også inn i 2010.

Som del av foreningens informasjonsvirksomhet
har FV en fast annonse hver fredag i Akershus
Amtstidende med informasjon som også
viser til foreningens hjemmesider for mer
informasjon. Dette har vist seg meget populært
i og med at antall besøk på hjemmesiden øker
de fredagene vi annonserer en aktuell sak.

6

ÅRSBERETNING FROGNMARKAS VENNER 2010

Saker til behandling på årsmøtet i Frognmarkas Venner
Vedtektene Frognmarkas Venner § 4, slår
fast at kontingenten for Frognmarkas Venner
skal besluttes av årsmøtet. Styret i Frognmarkas
Venner foreslår at Årsmøtet vedtar:.
”Kontingenten for familiemedlemsskap i FV er
p.t. kr. 100.-. FV foreslår at kontingenten for

familiemedlemsskap økes til kr. 150.- mens
kontingenten for enkeltmedlemsskap er
kr. 100.- fra og med 2011.
Beløp fra bedrifter, næringer, foreninger m.v.
som ønsker å støtte Frognmarkas Venner settes
til et minimumsbeløp på kr. 500.-.”

Regnskap: Se vedlagte for både kartprosjektet og Frognmarkas Venner. Foreningen har i dag
1018 medlemmer, (738 hovedmedlemmer og 280 familiemedlemmer).
Valg:
Valgkomiteen bestående av Ellen Grete Stranger, Torstein Aamodt og Elin Sandsten legger fram
følgende forslag til nytt styre med varamedlemmer og revisor:
Leder:
Sylvi Ofstad Samstag (gjenvalg)
2011
Styremedlemmer: Trygve Gulliksen
(gjenvalg)
2012
Tor Kaurin
(gjenvalg)
2012
Svein Lindemark
(gjenvalg)
2012
Kjell Lorentzen
(gjenvalg)
2012
Hans Birger Stensrud ikke på valg
Liv Vogt
(gjenvalg)
2012
Grete Weydahl
(opprykk fra vara) 2011
Varamedlemmer: Øystein Giertsen
ikke på valg
Peter Hoebeke
(gjenvalg)
2012
Sindre Løkstad
(gjenvalg)
2012
Torstein Aamodt
(ny)
2011
Ny revisor:
Hans-Erik Boug
Dersom Torstein Aamodt blir valgt inn styret, går han ut av valgkomiteen.
Styret legger fram forslag til ny valgkomite.
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Resultatregnskap Kartprosjektet, FV/DFI-orientering 2009
Inntekter:
Salg av kart
Tilskudd FmV
Tilskudd DFI
Renter
Sum inntekter

80 000
70 000
70 000
14
220 014

Overskudd 2009
Sum

220 014

Balanse 2009
Eiendeler 2009
Kundefordringer
DnBNOR
Kontanter
Sum eiendeler

41 200
85 760
6 800
133 760

Utgifter:
Div. materiell
Produksjon av kart
Transaksjonsk.

5 788
106 150
6

Sum utgifter

111 944

Sum

108 070
220 014

Egenkapital og gjeld 2009
Egenkapital
108 070
Levrandørgjeld
25 690
Sum egenkapital og gjeld

133 760

Resultatregnskap Frognmarkas Venner 2009
Inntekter:
Medlemskontingent
Salg. Skjorter, Caps
Salg. Kart
Innt. Arrangementer
Støtte fra medlemmer
Renter

57
1
7
6
9

Sum inntekter

82 738

Overskudd 2009
Sum

82 738

Balanse 2009
Eiendeler 2009
Kundefordringer
DnBNOR
Kontanter
Sum eiendeler

4 565
35 059
3 285
42 909

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Gjeld
Sum egenkapital og gjeld

34 171
8 738
42 909
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400
210
625
600
818
85

Utgifter:
Kjøp av kart
Utg. Stigruppa
Utstyr/inventar
Kjøp av tjenester
Porto
Brosjyrer, reklamem.
Annonser
Meningsmåling
Transaksjonsk.
Sum utgifter

4 880
908
10 438
11 974
5 691
4 950
10 552
20 000
207
69 600
13 138
82 738
2008
21 015
18
21 033

21 033
21 033
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