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1. Aktiviteter for perioden årsmøtet 2022 til årsmøtet 2023 

1.1 Innledning  

Endelig! 2023 kan nå bli året Frogn kommune fikk en skikkelig vedtatt Markaplan 
Frognmarkas venner har fra oppstarten hatt ett hovedmål: Markaplan med fast markagrense 
for Frogn kommune. Kommunens arealplan med en egen Markaplan for hele Frogn ligger på 
høring med frist 1. april 2023. Vår jobb blir nå å få markagrensen til å holde i 30 år. 
 
Grønn Grense for utviklingsområdet Drøbak 
Byutviklingsplanen og Områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke ble endelig vedtatt i 
2022. Grønn Grense ihht. regional plan for Oslo og Akershus følger planens grenser. Kolstad 
og Ridesentertomta havnet som forventet på utsiden av Grønn Grense. 
 
Frognmarkas venner har gjennomført en modernisering av driften av foreningen 
Etter en lang prosess har foreningen nå modernisert driften og har fått Styreweb som 
leverandør av digitale tjenester. Dette omfatter hjemmeside, medlemsarkiv, regnskap og andre 
tjenester. Kostnaden for dette kommer på regnskapet for 2023. 
 
Kyststiene i Frogn ble satt på det politiske kartet i 2022 
Folloregiones Interkommunale Politiske Råd (IPR) fikk ny leder i 2022. Ola Haave trommet 
sammen ordførere og ildsjeler til en felles båttur langs hele Follos kystlinje i september. I 
februar 2023 har han lansert en plan for oppfølging innen sommeren. Frognmarkas Venner 
har jobbet hardt med kyststi ut ifra denne prioriteringen: 

• Kyststi fra Torkilstranda til Drøbak 

• Kyststi fra Bekkevoll/Årungselva til Bonn og Knardal brygge. 

• Bistå Frogn kommune/Oslofjorden Friluftsråd på strekningen Knardal brygge-Brevik. 
 
Endelig kunne alle de tre store marsjene i Frogn arrangeres 
Både Frogn på langs, Festningsmarsjen og Kyst til kyst ble arrangert med god bistand fra 
Frognmarkas venner og med mange glade turdeltakere. 
 
Bruken av friluftsområdene og verdien av Frognmarkas venners stigrupper 
Vi har også i 2022 hatt stor bruk av våre friluftsområder. Dette viser hvor viktig det er å ha et 
godt vedlikeholdt og lett tilgjengelig stinett. Særlig har den nye kyststien Skiphelle-Vestby 
grense fått en stor trafikk. Kyststien er nå forlenget fra Skiphelle til Torkilstranda. 
 
Vi har også i 2022 hatt bra salg av turkartet og turboka vår. Det er vår oppfatning at den økte 
interessen for friluftsliv og friluftsområdene også har medført økt interesse fra våre politikere.  
 
Stigruppa har igjen kunnet gjennomføre fellesdugnader. Kyststien går nå sammenhengende 
fra Vestby grense til Torkilstranda. Vi har kartlagt behovet for utskifting av stiskilt og karttavler 
og klopper i 2022. Dette blir et betydelig arbeid i årene som kommer.  
 
Frognmarkas venner har bidratt aktivt inn i Frogn Friluftsforum 
Frognmarkas Venner har bidratt inn i Frogn Friluftsforum i perioden. Øystein Giertsen har ledet 
forumet etter gjenvalg i 2022. Forumet har nå 22 lag og foreninger som medlemmer. Forumet 
har bidratt til å styrke friluftslivets stemme inn mot Frogn kommune. 
 
Tursamarbeidet med Frivilligsentralen på hverdager har også i år fungert veldig bra 
Stor takk til ildsjelen Veronica og hennes hjelpere! 
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1.2 Styrets sammensetning og arbeid 

Styret som ble valgt på årsmøtet 21. mars 2022, har bestått av følgende personer: 
 

Leder: Øystein Giertsen 

Styremedlemmer: Tor Johannessen, Stig Ermesjø, Bjørn Larsen, Trine Christensen, Terje 
Lund, Kjell Wærnhus og Knut Hove 

Varamedlemmer: Liv Vogt, Arve Halstvedt, Sverre Samsing, Gudny Okkenhaug 

Regnskapsfører: Elisabeth Stensrud 

Revisor: Hans Erik Boug 

Valgkomité: Leder: Grete Weydahl 
Medlemmer: Trygve Gulliksen, Trygve Almøy 

 
Styret har i perioden avholdt 8 protokollerte styremøter. I forbindelse med fornying av 
foreningens drift har en arbeidsgruppe hatt 6 særmøter med Styreweb. Vi har deltatt på 3 
møter i referansegruppen for Kommunedelplan for Kulturmiljø og levert innspill. Vi ble invitert 
og deltok på et innspillmøte med Høyre. Vi deltok på innspillmøte med Frogn kommune om ny 
arealplan 22. juni 2022. Frognmarkas venner har stått sentralt i utforming av innspill og 
deltakelse i Frogn Friluftsforums møter med kommunen vedrørende ny arealplan med 
markaplan. 
 
Øystein har representert foreningen som leder i Frogn Friluftsforum (FF). Forumet har hatt 4 
protokollerte styremøter. FF hadde ett særmøte med kommunen om videre samarbeid etter 
omorganiseringen i Frogn kommune. FF har bidratt på fire ulike innspillmøter om ny 
kommuneplans arealdel. Dette inkluderer høringskonferansen i januar 2023. Øystein har også 
gjennom FF bidratt til sluttføring av kommunens prosjekt med kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder. 8 lange arbeidsmøter er medgått til dette. FF har deltatt på to møter i 
Brukerrådet for Badeparken i perioden.  
 

1.3 Medlemmer og verving gjennom 2022 

Medlemsantallet per 1. januar 2023 er 718personer, hvorav 284 familiemedlemmer. 
 

STATUS 1. JANUAR 2023 Totalt 
(enkeltmedlemmer, 

hovedmedlemmer og 
familiemedlemmer) 

Betalende 
medlemmer (minus 

familiemedlemmene) 

Aktive medlemmer pr 1.januar 2023 718 434 

Nye innmeldinger i 2022 48  

Antall som aktivt meldte seg ut ila 
2022 

9  

Antall strøket ved årsskiftet etter at 
de ikke har betalt avgift i 2020 og i 
2021 

47  

 
Det ble avholdt tre vervestands i 2022 i sommerhalvåret. 47 meldte seg inn. Medlemsmassen 
har sunket fra 727 til 718 personer i perioden. 9 personer har meldt seg ut av ulike grunner 
inkludert flyttinger, alder og dødsfall. Nedgangen skyldes i all vesentlighet vår opprydning med 
strykning av medlemmer som ikke har betalt kontingent på to år. Frognmarkas Venner ønsker 
at våre medlemsopplysninger viser betalende medlemmer. 
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De aller fleste av våre medlemmer er bosatt i Frogn kommune. Anslagsvis ca.15- 20 kommer 
fra nabokommuner. Vi har ikke kartlagt alder på medlemmene. Pr. 1.januar 2023 hadde vi 284 
familiemedlemmer tilknyttet hovedmedlemmer. Vi vil anslå at ca. 170 av disse er under 25 år 
og at ca. 30 av våre hovedmedlemmer er under 25 år. Dette tilsier totalt ca. 200 medlemmer 
under 25 år. 
 

1.4 Markaplanarbeidet 

Markaplangruppens arbeid i perioden 

Frognmarkas venner fikk dannet en egen Markaplangruppe i september 2018. Gruppen består 
av: Øystein Giertsen, Bror Gevelt, og Knut Hove. 
 
Markaplangruppen har ikke hatt protokollerte møter i perioden. Gruppen har vært en viktig 
diskusjonspartner i arbeidet opp mot ny kommuneplans arealdel og markaplanen spesielt. 
 

Foreningens arbeid for en ny arealplan med markagrenser 
Se punkt 1.7 
 

1.5 Fornying av Frognmarkas venners drift 

Vi fikk melding om at vår samarbeidspartner Trine Suphammer ville avvikle sin bedrift med 
digitale tjenester og minitrykkeri før sommeren 2022. Etter årsmøtet i 2022 satte derfor det nye 
styret i gang en prosess for å velge ny leverandør av hjemmeside og andre nødvendige 
tjenester. Stig Ermesjø har vært styrende i arbeidet og valget falt på Styreweb.  
 
Pr. februar 2023 er planen å lansere ny hjemmeside før årsmøtet. Vi har tatt i bruk nytt 
regnskapssystem fra 01.01.2023 og opprettet OCR (KID)-avtale og avtale om e-faktura med 
vår bank. Vi vil nå ha muligheten til å fakturere med KIDnr. og ha lettere styring med 
innbetalinger. Vi vil også benytte arrangementmodul fra Styreweb. 
 
Som en følge av overgangen kommer kostnader på konsulentbruk for utarbeidelse av ny 
hjemmeside og overføring av en mengde data på regnskapet for 2023. IT budsjettet for 2023 
er derfor vesentlig høyere enn tidligere. Mye av kostnadene er påløpt i 2022 men blir ikke 
fakturert før leveransen er ferdig i 2023. 
 

1.6 Frogn Friluftsforum (FF) 

Frogn Friluftsforum holdt sitt første ordinære årsmøte 27.mars 2019. Øystein Giertsen ble valgt 
til leder og gjenvalgt i 2020, 2021 og 2022. 
 
Forumet har lagt ned mye jobb for å få samarbeidet i gang etter Frogn kommunes vedtak av 
tiltaksplan for 2022-2023. samarbeidet er nå tatt opp igjen etter kommunens omorganisering. 
FF har levert solid dugnadsbidrag til kommunen for å få sluttført kommunens prosjekt med 
kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Frogn. 
 
I forarbeidene og medvirkning rundt ny arealplan har Frogn kommune forholdt seg til Frogn 
Friluftsforum som representant for friluftsinteressene. Frognmarkas venner har da levert sine 
bidrag til FF som har brukt bidragene i presentasjoner og møter med kommunen.  
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FF har i hele perioden lagt ned mye arbeid i å argumentere mot planlagt ny utfylling og nye 
brygger for Heitmann Marin. Tiltakene vil medføre at viktige sjøområder Drøbaksund 
seilforening forsvinner.  
 
Fra sen høst 2021 har motstand mot Kystverkets plan om skipsled på vestsiden av Håøya 
vært en hovedsak.  
 
FF har støttet Nordstranda og Husvik Vels planer for oppgradering av Nordstranda og Løkka 
stadion/Sagajordet. 
 
Forumet har nå 21 lag og foreninger som medlemmer. Årsmøtet er planlagt til 20.mars. For 
ytterligere opplysninger henvises det til Frogn Friluftsforums egen årsberetning. 
 

1.7 Kommunale, regionale og private planer: Høringsarbeider 

Kommuneplan for Frogn 2018-2030 - Kommuneplanens arealdel 

Kommunens Markaplanutvalg har med sitt arbeid lagt avgjørende premisser for ny arealplan. 
Se punkt 1.4. For Frognmarkas Venner dreier ny arealplan seg først og fremst om to ting: 

• Markaplan med Markagrense. 

• Sikring av allmennhetens rettigheter i 100m sonen mot fjorden. 
 

Ny arealplan med markagrense ble lagt på høring 12. desember 2022 med opprinnelig frist for 
innspill 20. februar. Fristen er pr. februar 2023 utsatt til 1.april slik at konsekvensutredningen 
for Bråtan kan innlemmes i høringen. 
 
Frognmarkas venner mener overordnet at markaplanen og arealplanen vil sikre de store natur 
og friluftsområdene i Frogn på en akseptabel måte. Forslaget er svært likt innstillingen fra det 
politiske markaplanutvalget. 
 
Frognmarkas venner har allerede fremmet forslag til endringer for politikerne på disse 
punktene: 

• 100 m sonen mot sjøen: 
o Juridisk byggegrense mot sjø sør for Skiphelle og nord for Gylte pluss på øyene, 

er lagt i forkant av alle områder med arealformål fritidsbebyggelse. Dette bør 
endres til at byggeforbudssonen følger 100m beltet. 

o Ny bestemmelse om mulighet for sekundærenhet på 35 m2 med mulighet for 
varig opphold «utenfor byggeforbudsonen lang sjøen» endres til «utenfor 100m 
sonen mot sjøen» 

• Omgjøring i juridisk byggegrense mot sjø og arealformål mellom Torkilstranda og 
Fæstestranda for å sikre arealer for kyststi. 

• Kyststripen mot sjøen fra regulert område ved bekkevoll/Fossen mot Bonn. Endring av 
arealformål fra næring til LNF. 

 
Disse sakene ble presentert i Øysteins innlegg for Frogn Friluftsforum på kommunens åpne 
høringskonferanse i Smia 13. januar 2023. I samme presentasjon mente vi at området Bråtan 
burde tas ut og at Hele LNF-området mellom Holt Park og Måna Nord-sør burde inngå i 
markaplanen. 
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Områdene som omfattes av Kommunedelplan for nordre Frogn skal ikke inngå med unntak av 
bestemmelser for fritidsbebyggelse og hensynsoner som følger av kommunens nye 
Kommunedelplan for kulturmiljø. Vi får dermed to arealplaner i en kommune.  
 
Frognmarkas Venner vil fortsette å forsøke å påvirke slik at den endelige arealplanen er best 
mulig for natur og friluftsinteressene.  
 

Kommunedelplan for Nordre Frogn 

Frogn kommune vedtok i 2018 Kommunedelplanen for Nordre Frogn med utbygging i området 
Brevik sør-vest, dvs 100 daa i Fuglesangåsen. Frogn kommune har forpliktet seg til å bygge 
færre boliger, totalt 100 i Brevik-Dal området. Samtidig har Statsforvalteren i Oslo og Viken 
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.  
 
Kommuneplanens nye arealdel gjelder ikke i Nordre Frogn med unntak av bestemmelser for 
fritidsbebyggelse og hensynsoner som følger av kommunens nye Kommunedelplan for 
kulturmiljø. Ny kommunedelplan har fulgt meklingens forutsetninger når det gjelder 
hytteområdene Digerud, Hallangsvingen og Digerud. Se egne punkt for Fuglesang gård og 
planinitiativ for Fuglesangåsen og Kjøya. 
 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Plansamarbeidet ble utarbeidet i et samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus 
fylkeskommune og kommunene i Akershus, se også www.plansamarbeidet.no. Planen ble 
endelig vedtatt i desember 2015 og er nå en del av plangrunnlaget for Viken fylkeskommune. 
Frognmarkas Venner vurderer planen som særdeles viktig for Frognmarka og Follomarka. 
 
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 
boligutbygging. Vi har påpekt at Kolstad og Ridesentertomta begge vil falle utenfor en slik 
sirkel. 
 
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 Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statens vegvesen har lagt 
vekt på at planen, som også Frogn kommune har signert, skal følges. 
 
Frogn kommunes nye arealplan ligger pr. februar 2023 på høring med høringsfrist 1. april 2023. 
Denne gangen har kommunens administrasjon samarbeidet med regionalt planforum og 
utarbeidet en plan som tar den regionale planens føringer på alvor. 
 

http://www.plansamarbeidet.no/


 

8 
 

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. 
 
Frognmarkas venner samarbeider med DFi Ski gjennom Frogn Friluftsforum med sikte på å ta 
vare på friluftsinteressene ved en utbygging. Vi har opprettet en ryddig dialog med utbygger. 
 

Områdereguleringsplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen 

Områdereguleringsplanen er vedtatt, men vil havne på utsiden av Grønn Grense i kommunens 
nye arealplan.  
 
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 (nå Viken 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. Frogns viktigste vilttrekk går gjennom østsiden av feltet. Odalsbekken er 
én av Frogns viktigste gytebekker for sjøørret. Frogn Jeger og Fiskeforeningen med bistand 
fra Frogn Friluftsforum har nå en plan om utbedringer med sikte få å få gyting av sjøørret helt 
opp mot Åsveien. 
 
Etter først å ha lagt planen på is i mai 2020 valgte politikerne å snu og gå videre med planen 
på høsten. Selskapet som lanserte planen, SAHO eiendom as kunngjorde 8.november 2021 
at Obos Block Watne trakk seg fra utbyggingsavtalen. Pr februar 2023 er det ikke lansert noen 
ny utbygger. 
 
Dersom Kolstad ikke realiseres, vil Tverrveien etter all sannsynlighet ikke komme. Utbygging 
av Ridehustomta er avhengig av ny tverrvei. Videre har Fagforbundet spilt inn til Frogn 
kommune at de ønsker å oppgi hotellet på Skiphelle og omregulere fra næring til boliger 
eventuelt fritidsboliger. Fundamentet for en tverrvei vil med dette svekkes ytterligere. 
 
Det ligger inne en klausul i utbyggingsavtalen for Kolstad om at kommunen kan tilbakeføre 
områdene til LNF dersom ikke utbygger har bygget boliger innen 2027. 
 

Byutviklingsplanen: Områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke 

Frognmarkas Venner støtter opp om tanken på utvikling av Drøbak fra eksisterende sentrum 
og utover. Viken fylkeskommune har anbefalt Frogn kommune å prioritere byutviklingsplanen. 
 
Kommunens planleggere anslår potensialet for boliger til å ligge mellom 2 500 og 3 000 
boliger. Samtlige av disse vil få en bedre tilknytning til Drøbak enn en drabantby ved Kolstad.  
 
Reguleringsplanen er vedtatt av politikerne senhøstes 2022. Samtidig utgjør planen områdene 
innenfor Grønn Grense for utviklingsområdet Drøbak by. Dette med noen mindre endringer 
ved Holter. 
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Drøbak hageby – Nordre Elle (Ridesentertomta) 
Prosjektet legger opp til ca. 350 boliger. Akershus fylkeskommune har varslet innsigelse for 
Ridehustomta. Frogns politikere valgte likevel å gi klarsignal for reguleringsarbeider.  
 
Utbygger arbeider med konsekvensutredning. Samtidig har kommunen nå lagt sin nye 
arealplan på høring uten å endre arealformålet for Ridehustomta som da stadig er område for 
idrett og friluftsliv. Administrasjonen går mot bygging i områder kartlagt med kvikkleire. Søndre 
tverrvei var inne i planområdet. Denne forbindelsen vil kommunens administrasjon nå stanse 
da den ligger i kartlagt kvikkleireområde med risiko for skred. 

 
Fuglesang gård-planinitiativ 
Vi sendte innspill til planinitiativet 17.november. Vi gjengir innledningen i innspillet: 
"Planforutsetninger gitt i gjeldende Kommunedelplan for Nordre Frogn er belyst i planforslaget 
og i oppstartsreferatet. Planlagt fornyet fritidsbebyggelse ligger i områder avsatt til formålet og 
vi har ikke kommentarer til dette". 
 
Vi er opptatt av at opplysninger som er relevante for planområdet og som er kommet til i ettertid 
vurderes nøye.  
 
Det er tre forhold som opptar oss spesielt i planforslaget. 

1. Alternativ adkomst fra Fuglesang mot Brevik. 
2. Adkomst fra Fuglesang til planlagt bryggeanlegg. 
3. Planlagt bryggeanlegg vurdert opp mot nye opplysninger om naturverdier og statlige 

planretningslinjer fra 2021. 
 

Brevik sør-vest og Kjøya 
Det er nå presentert reguleringsforslag med til sammen 350 boliger i Brevik-området. 200 av 
disse i Fuglesangåsen alene. 
 
Vi sendte over en uttalelse til oppstart 11.september 2022. Vi har bemerket at meklingen 
bygget på forutsetning om 100 boliger mens forslaget innebærer 350. Ut over dette har vi lagt 
vekt på at grønnkorridorer langs stier i Fuglesangåsen må bevares og at trase for kyststi ved 
Kjøia må sikres ved en regulering. 
 
Forsvarsbyggs eiendom i Seierstenmarka 
Kommunen har vedtatt å kjøpe eiendommen med sikte på at den blir statlig sikret friområde. 
Det søkes støtte fra miljødirektoratet. Dette er i tråd med Frognmarkas venners og Frogn 
Friluftsforums ønske. Vi er svært fornøyde med dette. Vi følger saken til det sikrede friområdet 
er på plass. 

 

Fylkesveg 156 fra Bonn til Tusse. Ny Hovedadkomst til Nesodden og Nordre 
Frogn 

Prosjektets reguleringsplan ble vedtatt før sommeren 2022. Frogn kommune fikk inn 
reguleringsbestemmelse som sier at omlegging av løypetraseer er tiltakshaver Vikens ansvar 
og skal utføres før anlegget sluttføres. Viken har bedyret at forberedelse av planer for 
omlegging av løypetraseer skulle startes høsten 2022. Vi har ikke hørt noe fra Viken etter 
dette.  
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Prosjektet er avhengig av bompengebehandling i Stortinget og ekstern kvalitetssikring. Ingen 
av sakene er utført. Gjennomføringen er avhengig av byggingen av Oslofjordforbindelsen 

byggetrinn 2 som ikke har fått bevilgning i 2023. 
 

Reguleringssak for E134 og nytt løp i Oslofjordtunnelen  

Vi har god kontakt med Statens vegvesens prosjektledelse. Prosjektledelsen har meddelt 
følgende: Generelt for prosjektet gjelder det at vi har med oss i planleggingen at det skal være 
kontakt mellom Frognmarkas venner og DFI skigruppa i forkant av utlysning til entreprenør. 
Det er og så viktig for prosjektet at det blir tatt hensyn til de enkelte turstiene som krysser E134. 
 
Prosjektet er nå utsatt grunnet manglende bevilgninger. Vi holder kontakten med 
prosjektledelsen videre. 
 

Kystverkets plan om ny skipsled vest for Håøya 
Kystverket har kommet med planinitiativ som innebærer fjerning av 200m av sjeté og 
omfattende sprenging og dumping av masser i gyteområder for torsk. Sjetéen er fredet som 
kulturminne og som spesialområde for hummer. Vi har engasjert oss gjennom vårt 
medlemskap i Frogn Friluftsforum. Kystverket akter å kjøre prosessen videre på tross av 
enstemmig nei fra Frogn og Asker kommuner. 
 

1.8 Fremtidig kryssing av Oslofjorden 

Vi har nå avviklet siden Nei til bro over indre Oslofjorden. Vi har fortsatt god kontakt med 
medspillerne våre i samarbeidsgruppen og følger godt med på Statens vegvesens 
forberedelser. Forventet oppstart for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 med nytt tunnelløp var 
2023 og med ferdigstillelse 2028. Det ble ikke bevilget penger til oppstart i statsbudsjettet for 
2023 så oppstarten er uviss (pr. februar 2023).  

 

1.9 Prosjekt Odalsbekken 

Odalsbekken er en viktig sjøørret-bekk i Frogn. Frognmarkas Venner fikk utført en kartlegging 
av bekken i 2013 av Kjell Sandaas og Jørn Enerud. I undersøkelsen ble det kartlagt flere 
vandringshindere, hvorav bekkelukkingen forbi renseanlegget og kryssing under Vestbyveien 
ble vurdert som de mest alvorlige. 
 
Frogn Jeger og Fiskeforening har pr. januar 2022 med bistand fra Frogn Friluftsforum søkt om 
midler til å utbedre vandringshinderet ved Vestbyveien og å legge ut gytegrus på viktige 
strekninger. Deler av prosjektet ble utført i 2022. Utbedring av vandringshinder ved 
Vestbyveien gjenstår og er planlagt i 2023. Utbedring av vandringshinder ved renseanlegget 
med fleksible baffler ble utført vinteren 22-23 av Morsa vannområde. 
 
I forbindelse med kartleggingene av bekken i 2021 skrev Øystein på vegne av Frogn 
Friluftsforum en rapport om problemet med erosjon av kantsonene mot bekken oppstrøms 
renseanlegget. Denne er fulgt opp av Frogn kommune som vil fremme sak om politisk vedtak 
av økt bredde på urørte kantsoner i området. 
 
Frognmarkas Venner bidrar med ressurser i arbeidet gjennom Frogn Friluftsforum og vi ser 
frem til å få gytende sjøørret helt opp mot Åsveien.  
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1.10 Turer  

Fra kyst til kyst i Frogn 2022 

Kyst til Kyst 15. mai ble en fulltegnet tur i flott vær. Her er noen bilder fra kaffe og 

kanelbollestopp på "Mindas kafe" på Dalsmåsan.  

 

 

På Mindas kafe var det kaffe/saft og hjemmebakte kanelsnurrer til alle 

 

Festningsmarsjen Oscarsborg  

Frognmarkas venner bidrar i et samarbeid med Oscarsborg festnings venner og Frogn 
Historielag. Marsjen ble gjennomført 29.mai 2022. Etter to års opphold grunnet covid ble det 
besluttet at marsjen igjen skulle inkludere tur til toppbatteriet på Håøya. Det var bare smil og 
positive tilbakemeldinger å få. Med noe frafall ble det ca. 188 personer som gjennomførte 
marsjen. 
 
Marsjen i 2023 blir søndag 4. april. 
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En smilende kommandant og glade deltakere i fergekø 
 

Frogn på langs 
Vi fikk 160 påmeldte som vi er fornøyd med. Takket være tilskudd fra kommunens budsjett for 
Frivillighetens år 2022 gikk årets mars med rabatt på kr. 150,- for alle betalende klasser. 
Marsdeltakere under 18 var gratis som tidligere. Utrolig mange glade deltakere og flott 
reportasje i Amta. 
 

 
Stor takk til arr. Komiteen og alle som bidro.  
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Turer i samarbeid med Frogn Frivilligsentral  

Rapport fra Veronica Hove: 
2022 var et fint tur-år med til sammen 14 turer. 6 vårturer fra 30. mars til 15. juni og 8 høstturer 
fra 31. august til 23. november.  
 
I tillegg til turene i Frogn går vi turer i nærkommunene: Ås, Vestby, Nesodden og Hurum. 
Turene varierer i lengde fra 6 km til 16 km, og de varierer fra lette til svært krevende. Det betyr 
at folk kan velger turer, som passer deres styrke og form. Antall deltakere på turene ligger 
mellom 12 og 25. 
  
Tre faste turer: Fugleturen i mai, Håøyaturen også i mai der deltagerne har tre ulike lengdevalg 
og sesongsavslutningen hos Toril Weiskopf på Knardahl i november.   
 
I tillegg til de annonserte turene inviterte Veronica Hove til vinterturer i nærområdet når vær og 
føreforhold tillot det. 
 
Turdeltakere og arrangører er takknemlige for arbeidet Frognmarkas venner utfører. Ryddet 
og godt merkede stier og kart gjør det mulig for oss å ferdes på kryss og tvers i Frogn. Vi er 
også svært glade for at i nærkommunene har forbedret skiltingen i løpet av de 9 årene vi har 
arrangert turer. 

 

17.mai og borgertoget 

Frognmarkas venner deltok ikke i borgertoget i 2022. 
 

1.11 Stigruppas arbeid i 2022 

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: 

1. Rørmyr – Målen – Stupinn 
2. Marikova – Digerud – Målen 
3. Bonn – Dal skole – Brevik 
4. Froen – Bonn – Bonn – Stubberud 
5. Havsjødalen – Oppegård  
6. Seiersten – Skyssrud 
7. Fjøseråsrunden 
8. Tomter – Røis – Saga 

 
De fleste hovedstier og løyper i Frogn er nå ryddet, merket og skiltet. Det mangler avtaler i 
noen områder. Det meste av store utbedrings- og vedlikeholdsprosjektene på stinettet i 
Frognmarka ble sluttført i 2019. Det er likevel fortsatt behov for jevnlig ettersyn og vedlikehold, 
merking og skilting av stier. Mange turgåere har meldt inn til oss når det har vært behov for 
rydding, eller det er ønsker om (enkle) tiltak. Det er fint om medlemmene fortsetter å melde fra 
til oss om ting som bør utbedres. Dette gjelder rydding, men også behov for å friske opp 
merking og bytte ut gamle skilt eller karttavler som er i ferd med å gå i stykker. 
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Rodegruppene og medlemmer enkeltvis eller i mindre grupper har vært ute og sørget for 
vedlikehold av stiene også i 2022. Mye arbeid har vært gjort for å rydde vindfall og overheng 
over stiene og løypene, og her har flere medlemmer bidratt med stor innsats. Stor takk til alle 
som har bidratt til vedlikeholdet av stinettet i Frognmarka.  
 
I to av rode gruppene har lederne trukket seg. I en gruppe har Kjell Wærnhus overtatt som 
rodeleder, men for gruppe fire (Froen-Bonn-Stubberud) har vi ikke funnet noen som vil overta. 
Vervet er derfor ledig. I løpet av året har flere folk meldt sin interesse for å være med i 
dugnadsarbeidet til Frognmarkas venner. Noen er kommet med i de etablerte rode gruppene, 
men det har dessverre ikke vært mulig å få plass til alle. Dette beklager vi, men håper likevel 
at folk fortsatt melder sin interesse. 
 
Av aktiviteter som har vært gjennomført i 2022 er bl.a.: 

• Ved-dugnad på Mindas, samt rydding og vedlikehold 

• Utskifting av gamle skilt 

• Fjerning og rydding av vindfall flere steder i marka 

• Friske opp merking langs deler av stinettet 

• Fortsatt arbeid med kyststien fra Skiphelle mot Drøbak + Nesset - Bonn 

• Legge ut og forbedre klopper 

 
Andre aktiviteter som krever stor innsats er de to turmarsjene ”Frogn fra kyst til kyst” og ”Frogn 
på langs”. Det er brukt rundt 200 timer på planlegging og gjennomføring av disse aktivitetene. 
I tillegg kommer rode gruppenes arbeid med å rydde og merke løypene i forkant av 
arrangementene. Det er utført 917,5 dugnadstimer med stirydding, merking og vedlikehold, 
bygging eller utbedring av klopper og gjennomføring av tur arrangementer i løpet av 2022. Mer 
enn et trettitalls personer har deltatt i dette arbeidet. Dette utgjør en dugnadsinnsats fra 
Frognmarkas Venner i 2020 på 917,5 timer x 380 kr/time = 348 650 kroner. 
 
Av andre større aktiviteter i 2022 som er verdt å nevne er:  
 
Stien rundt Oppegårdstjernet – klopper  
Det har vært hugget langs deler av stien på østsiden av Oppegårdstjernet, men muligheter for 
å gå utenom ble merket. Det er tidligere lagt ned et stort arbeid for å utbedre stinettet rundt 
Oppegårdstjernet. Det ble bygget og lagt ut klopper, og satt opp nye skilt. Stien fra 
innfartsparkeringa ved Frogn VGS ble lagt om fordi det ble hugget i området, og noen klopper 
er utbedret. Vi mangler fortsatt ryddeavtale med en grunneier, men håper vi får mulighet til å 
legge nye klopper også over andre områder der det trenges 
 
Tilgang for alle frem til Oppegårdstjernet 
Frognmarkas venner spilte dette forslaget inn til Frogn kommune i 2018. Nå har vi selv tatt 
kontakt med grunneier. Første trinn blir befaring med grunneier. Vi håper å få planlagt 
prosjektet i 2023. Dersom vi klarer å få finansiering i orden er planen at dette kan utføres i 
2024. 
 
Klopper ved Krøkle,  Breimåsan og Måsan 
I april ble det lagt klopp i den våte over delen av stien over Breimåsan for å hindre at folk går 
utenom de våte partiene og dermed bidrar til at stien utvides. Det ble også lagt ut flere mindre 
klopper ved Dalsmåsan og i ”Frogn på langs” løypa i 2022. 
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I 2020 ble det lagt klopper over bekk inn mot Krøkle og over særlig våte partier rundt tjernet, i 
samarbeid med Skaubygda idrettslag som har en trase for Skaubygdaløpet rundt Krøkle. I 
2022 tok flom i bekken med seg en av kloppene. Den ble gjenfunnet ca 30 meter fra der  
den opprinnelig lå, men ble lagt tilbake og sikret mot fremtidige flommer. Det ble satt opp skilt 
rundt Krøkle og opp til Stubberudveien i løpet av 2022. I 2023 vil vi rydde og merke stien. 
 
Skilt og karttavler - utskifting og vedlikehold 
Skilt som er satt opp av Frognmarkas Venner er registrert i skiltplanen for Frognmarka. Den 
teller rundt 440 skilt, fordelt på ca. 200 lokaliteter/stikryss. Skiltplanen angir behov for utskifting 
av ca 115 gamle skilt som ikke følger ”nasjonal standard”, og i tillegg må noen skilt byttes pga 
alder. Noen skilt ble byttet ut i 2021 og 2022, flere av dem fordi de er gamle og begynner å 
sprekke og gå i stykker. Stigruppa vil fortsette å skifte ut gamle skilt i 2023.  
 
Det er satt opp 27 karttavler forskjellige steder i Frognmarka. Enkelte av dem trenger 
vedlikehold eller må byttes ut. Det er blant annet behov for nye oppdaterte kart i områder hvor 
stiene er lagt om eller nye stier er etablert, for eksempel kyststien 
 

Kyststiprosjektet  

Folloregionen IPS-Follorådet engasjerer seg for sammenhengende kyststi gjennom 
Follo-kommunene 
Det er ingen tvil om at det er svært sterk støtte for kyststiprosjektene i Follo. Det ble bevist 20. 
september da Folloregionen Interkommunalt politisk råd (Follo-regionen IPR) inviterte bla. 
ordførere, kommunedirektører, representanter fra historielag, frivillige lag og næringsliv på 
båttur med MS Tidevind fra Kambo til Ingierstrand. Frognmarkas Venner var representert med 
4 personer. 

Det ble konkludert: 

- Det er en intensjon om å lage en sammenhengende kyststi.  Dagen i dag var kick off for dette 
og først må vi få oss en helhetlig oversikt over de kyststier vi har i dag. Deretter handler det 
om å jobbe med mål og konsept for videre planlegging, sier Ola Haave, daglig leder i 
Folloregionen IPR. 

Ola Haave planlegger nå å gå i flere etapper sammen med interesserte ildsjeler gjennom hele 
Follos kystlinje våren 2023 for å sette seg godt inn i problemer og muligheter. Sprekt og 
målrettet. Stigruppa vår følger opp i samarbeid med styret. 

 
Drøbak - Vestby grense 
Kyststitraseer fra Skiphelle til Solbergelva ved grensen til Vestby ble ferdigstilt i 2019. 
Koronaåret 2020 førte til at stiene våre ble svært mye brukt, kanskje særlig de nye kyststiene. 
Mange nye turgåere medførte konflikter med hytteboere på Egeberg og fastboende på 
Solbergstrand. Stien gjennom Eikeberg hyttefelt ble derfor bedre merket og traseen på 
Solbergstrand ble noe endret. Små takkeskilt fra de som har bevilget penger til denne etappen 
ble montert på Skiphelle, Kjeppestad og ved Solbergelva. I 2022 ble kyststien noe endret ved 
steinbadehuset til Eikeberg Gård. Der ble det også satt opp et opplysningsskilt om 
steinbadehuset og Oscarsborg sine avstandsmerker. 
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Skiphelle – Drøbak 
Frognmarkas Venner hadde målsetting om å ferdigstille kyststien fra Skiphelle til Drøbak i 
2020. Kun etappen fra Skiphelle til Torkilstranda ble ferdig. En fin runde rundt Elleodden ble 
merket. Flere vil dermed få lettere tilgang til Elleodden, en liten perle. Denne runden er noe 
krevende, særlig om vinteren og ellers under glatte forhold. 
 
Vår målsetting om å få på plass etappen fra Torkilstranda til Lehmannsbrygga viste seg å være 
vel optimistisk. Her trengs velvilje både fra grunneiere, kommunen og politikere. I 
høringsforslaget til ny kommuneplans arealdel er det avsatt grønnkorridor for kyststi mellom 
Johanne Dybwads vei og Carl Størmers vei. Frognmarkas venner har foreslått endringer i 
arealplanen for å sikre trase mellom Fæstestranda og Torkilstranda. Dersom politikerne vil kan 
ny arealplan endelig gi sikret areal for kyststi fra Drøbak til Torkilstranda. 
 
Ny skilttavle ved Solbergelva som viser traseene for kyststien mot Drøbak gjenstår. Vi ønsker 
å vente med denne til den siste etappen fra Torkilstranda til Lehmannsbrygga er ferdig slik at 
kartgrunnlaget blir riktig for hele strekningen. Det er også etterspurt retningskilt ned mot 
fristrendene på Elleskjæret og til Ellestranda, samt Sprostranda når den siste etappen er 
ferdig. 
 
Bunnefjordsiden. Ås grense til Nesodden grense 
Etter at DNT kjøpte Breivoll ved Nesset har det kommet sterke oppfordringer om å få merket 
en kyststitrase fra grensen til Ås ved Årungselva til Solbukta. Fra Solbukta til kommunegrensen 
til Nesodden er det allerede en merket trase.  
 
Frognmarkas Venner har merkede stier fra Bonn til Brevik som kan brukes, men det hadde 
vært ønskelig å få traseene mer kystnært. Frogn kommune har politisk vedtak på trase fra 
Knardal brygge til Brevik. Det er håp om at denne strekningen kan bli merket i 2023. 
 
Merking av trase fra Brevik til Solbukta gjenstår. Den har lenge stått på en tiltaksliste Frogn 
kommune tidligere har sendt til Viken FK.  
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Årungselva-Bonn-England-Knardal 
I 2022 har Frognmarkas Venner konsentrert seg om strekningen fra Årungselva, rundt Bonn 
og til hytteområdet ved Knardal. Hele strekningen er eid av Froen Gård og FV har hatt møte 
med eier Nils Grande som var positiv til våre forslag om kyststi på eiendommen. Froen gård 
har imidlertid flere leieavtaler som gjør etablering av en kyststi fra Årungselva til Bonn 
krevende. FV har hatt flere befaringer i området. Her trenger vi hjelp fra kommunen og 
politikere for å nå fram. 

Enklere er det nok å fortsette nordover langs Bunnefjorden.  Det gamle faret fra isdammen ved 
Mien og til England er gått opp og ryddet i 2022. Dette er en svært interessant strekning bla 
over den gamle husmannsplassen England som nå igjen er helt gjengrodd. Området som stien 
går gjennom, kalt Bonneholet, er miljøkartlagt av Miljødirektoratet i 2007 og er foreslått til 
frivillig vern. Dette er en ny trase som vi tror det vil bli satt pris på. Det er planer om nødvendig 
opprydding og oppsetting av historisk skilt på England i 2023.  

 
 England ca 1950 
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1.12 Tur og informasjonsmateriell  

En oversikt over tur- og informasjonsmateriell er gitt nedenfor:  
 

Kartprosjektet 

 

Koronatiden medførte stor etterspørsel etter kart. Vi fikk derfor trykket opp nytt 
opplag i 2020. Salget av kart fortsetter å gi godt bidrag til vårt arbeid.  
 

Turbok 

 

Vi utga i 2019 en oppgradert versjon av turboka «Frogn på kryss og tvers». 
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 

 

Vi har ny hjemmeside under utvikling. Vi har valgt Styreweb og målet er en mer 
levende hjemmeside.   
 
Hjemmesiden er siden 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. 

Facebook 
https://www.facebook.co
m/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 tok i bruk nytt opplegg for vår hjemmeside i 2020. Mye av annonsering av 
aktiviteter, opplysninger om vårt dugnadsarbeid og arbeide for markagrenser 
osv. er nå lagt til Facebooksiden mens opplysninger om styret, innmeldinger, 
påmeldinger og andre opplysninger fortsatt finnes på nettsiden. Sidens følgere 
øker jevnt og er pr. februar 2023 på 1910. 
 

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 
647 medlemmer. Her deles blant annet opplysninger om andre friluftsgrupper 
i Follo og deres turer. Veldig nyttig. 

Annonsering  

 

 

Facebook 
Vi har i 2022 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. 
 
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. 

 
  

http://www.frognmarka.no/
http://www.frognmarka.no/
https://www.facebook.com/FrognmarkasVenner/?fref=ts
https://www.facebook.com/FrognmarkasVenner/?fref=ts
https://www.facebook.com/FrognmarkasVenner/?fref=ts
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1.13 Søknader og tilsagn på tiltaksmidler 

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.  
 

 
 

 
Det er utarbeidet egne rapporter for gjennomføringen av de ulike tiltakene. Disse er tilgjengelig 
på forespørsel.  
 
Vi har også et økende tilskudd fra grasrotandelen fra Norsk tipping, da flere og flere velger 
Frognmarkas Venner som mottaker. 
 

1.14 MVA-kompensasjon for frivillige lag og organisasjoner 

Vi søkte om 33 424,- og fikk bevilget samme beløp. Regjeringen har nå innført full 
momskompensasjon for frivillige lag og foreninger. Dette er en bra støtte til frivilligheten.   

Omsøkte 

midler

Innvilgede 

midler

 kr      7 500,00  kr      7 500,00 

 kr      2 500,00  kr      2 500,00 

 kr    50 000,00  kr    30 000,00 

 kr    40 000,00  kr    21 600,00 

 kr      5 000,00  kr      5 000,00 

 kr    33 424,00  kr    33 424,00 

 kr 138 424,00  kr 100 024,00 

Momskompensasjon for kostnader til 

mva. for 2021

Sum innvilget (for 2022)

Turmarsjen fra kyst til kyst i Frogn

Driftstilskudd

Frivillighetens år 2022. Tilskudd til å senke 

deltakeravgiften på Frogn på langs

Sport1 Drøbak  

Turmarsjen "Frogn på langs"

Frogn kommune (søknad om midler til 2021)

Turmarsjen "Frogn på langs 2022"

Tiltak

Lotteri- og stiftelsestilsynet (søknad om momskompensasjon)
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2. Godkjenning av regnskapet 2022 

Samleregnskap alle virksomheter. Resultat side 1 
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Samleregnskap alle virksomheter. Resultat side 2 
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Samleregnskap alle virksomheter. Balanse 
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Samleregnskap alle virksomheter. Noter 
 
Regnskapet viser totalregnskapet for Frognmarkas venner.  I tillegg er det delt i regnskap for               

3 avdelinger: Avd.1 Frognmarkas venner (uten løp og turer).  Avd. 2 Frogn på langs.  Avd. 3 

Kyst til kyst og andre turer.  Bruker regnskapssystemet «Matrix Økonomisystem».                

Salg av kart og bøker:  
Det er solgt 72 kart og 43 turbøker i 2022. I tillegg er det brukt 30 kart til medlemmer av 
stigruppa og andre. Sport 1 Sporten Drøbak og Matkroken i Drøbak er de viktigste 
utsalgsstedene.   Inntakskost er kr 15,70 for kart og 80,63 for turbøker. Beholdningsendringen 
for kart og turbøker er totalt kr 5 068,49. 
 
Andre driftsrelaterte inntekter:   
Hele beløpet er momskompensasjon.  
 
Gjeld og kundefordringer:    
Gjelden er småbeløp som blir gjort opp i begynnelsen av 2023. Kundefordringer er fakturerte 
kart og turbøker med forfall i begynnelsen av 2023.  
 
Tilskudd:   
Frogn kommune: Driftstøtte kr 30 000.   Arrangementstøtte  kr 7 500 til Frogn på langs og kr 
2 500 til Kyst til kyst.  Kulturstøtte, frivillighetens år, til Frogn på langs kr 21 600. 
         
Sponsorinntekter:   
Sport1 Sporten Drøbak: Til Frogn på langs kr 5 000,-   
    
Budsjett for 2022: 
Det er bare i resultatet for Frognmarkas venner, Avd 1, dvs uten Frogn på langs, og Kyst til 
kyst og andre turer, det er ført inn budsjett for 2022. Det ble ikke satt opp budsjett for Frogn på 
langs og turene. Derfor ikke budsjett i totalregnskapet for Frognmarkas Venner.  
 

Egenkapital:  Ek pr 01.01.2022  kr 524 223,06  

   Overskudd 2022 kr   33 095,15  

   Ek pr 31.12.2022 kr 557 318,21    

Overskuddet fordeler seg slik:  Avd. 1  Frognmarkas Venner                 kr 53 382,78 

     Avd. 2  Frogn på langs, underskudd  -  kr 15 117,16 

     Avd. 3  Kyst til kyst, underskudd       -   kr   5 170,47 

Frogn, 09.02.2023 

 
 

Elisabeth Stensrud 
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Frognmarkas venner. Resultat ekskl. Frogn på langs og Kyst til kyst 
Side 1 
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Frognmarkas venner. Resultat ekskl. Frogn på langs og Kyst til kyst 
Side 2 
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Frognmarkas venner. Resultatregnskap Frogn på langs 2022 
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Frognmarkas venner. Resultatregnskap Kyst til kyst.  
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Revisorberetning for regnskapene 2022 
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3. Innkomne forslag 
Innkommet forslag fra medlem Heikki Fjelldal: 
FV etablerer en gruppe som har som oppgave å bidra til å redusere utfordringen med 

svartelistede planter i Frogn. Gruppen tar kontakt med DFI-ski 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, som kan bidra med å få tak i noen med noen 

med plantefaglig bakgrunn (de har brukt studenter fra NMBU tidligere til registrering av 

svartelistede planter), samt skaffe ressurser for gjennomføring av prosjektet. 

4. Arbeidsplan for perioden fra årsmøtet 2023 til årsmøtet 
2024 

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. 
 
MARKAGRENSE/MARKAPLAN I FROGN 
Frognmarkas venner skal fortsette arbeidet for at ny arealplan med markagrenser blir vedtatt 
i 2023 med best mulig resultat for natur og friluftsliv. Vi skal levere vår høringsuttalelse innen 
1.april. 
 
Like viktig blir arbeidet for å få aksept fra alle partier for at markagrensen skal beholdes i minst 
30 år. 
 
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. Utbygger har trukket seg men reguleringen står fast så 
vi følger med på hva som skjer videre. 
 
PROSJEKT ODALSBEKKEN: FJERNING AV VANDRINGSHINDERE OG UTLEGGING AV 
GYTEGRUS 
Frognmarkas Venner skal fortsette samarbeidet med Frogn Jeger og Fiskeforening og støtte 
foreningens arbeide med å restaurere bekken som gytebekk for sjøørret helt opp mot Åsveien. 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 
Frognmarkas Venner vil følge opp utbyggers planer i området kalt Brevik sør-vest som ligger 
i enden av Fuglesangåsen. Vi vil arbeide for å sikre friluftslivets interesser best mulig ved en 
eventuell utbygging av områdene. 
 
Frognmarkas venner skal følge planinitiativet fra Fuglesang gård.  Vi vil arbeide for å sikre 
friluftslivets interesser best mulig ved en eventuell utbygging av områdene. 
 
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 
Frognmarkas Venner vil arbeide for å sikre friluftslivets interesser best mulig ved utbyggingen 
av områdene. 
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FROGN FRILUFTSFORUM 
Frognmarkas Venner bidro sterk til dannelsen av Frogn Friluftsforum i 2018. Vi har arbeidet 
aktivt i forumet i 2021 og vil arbeide aktivt i FF også i 2023. Målet er å bedre samarbeidet med 
Frogn kommune for foreninger og lag med interesser innen natur og friluftsliv. 
 
KYSTVERKETS PLAN OM NY SKIPSLED VEST FOR HÅØYA 
Frognmarkas Venner skal gjennom sitt medlemskap i Frogn Friluftsforum bidra aktivt til å 
arbeide for at denne planen skrinlegges. 
 
PROSJEKT FOLLOMARKA 
Frognmarkas venner skal 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 Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken.  
 
NEI TIL BRO OVER INDRE OSLOFJORD 
Frognmarkas Venner vil følge Statens vegvesen sitt prosjekt Oslofjordforbindelsen byggetrinn 
2. Prosjektet er nå utsatt.  
 
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 løsning for sti og løypetrase med omlegging over tunnelportal og tilknytning til ny 
bro for gang/sykkelveg. Vi følger opp prosjektet som har stått stille siste år. 
 
PLANER FOR TURER I 2023 

• Fra Kyst til Kyst i Frogn med start på Digerud brygge og mål ved Brevik brygge skal 
arrangeres også i 2023 

• Vi vil i tillegg arrangere to egne turer i 2023.   
 
I tillegg til disse vil vi fortsatt bidra i våre to samarbeidsprosjekter: 

• «Frogn på langs» i samarbeid med Drøbak maratonklubb.  

• 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 
en tilrettelegging av marka som kommer hele befolkningen til gode. 

• Fortsette salget av vårt reviderte 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. 
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• Vedlikeholde 95 km stier. 

• Vi vil besørge vedlikehold, slik at Mindas kafé på Dalsmåsan kan være et innbydende 
turmål med mulighet for en sitte ned på benkene ved bålplassen. 

 
KYSTSTIENE GJENNOM FROGN 
Vi skal fortsette arbeidet med nye strekninger for kyststien. Vi skal samarbeide med 
Oslofjorden Friluftsråd og andre involverte. 

• Kyststi fra Torkilstranda til Drøbak 

• Kyststi fra Bekkevoll/Årungselva til Bonn og Knardal brygge. 

• Bistå Frogn kommune/Oslofjorden Friluftsråd på strekningen Knardal brygge-Brevik. 
 
VERVING AV NYE MEDLEMMER 
Vårt siktemål er 100 nye medlemmer i 2023. 

5. Kontingent 
Styrets innstilling: Nåværende kontingent på 200 kr for enkelt medlemmer og familie endres 
ikke. 
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6. Fremlegging av budsjett for 2023 
Avdeling 1. eksklusive Frogn på langs og Kyst til kyst 
 

 

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Regnskap 2022 Budsjett 2023 Merknader

3100 Medlemskontingent FV 68 600,00kr                  70 000,00kr                 

3200 Salg. Kart 7 400,00kr                    7 000,00kr                   

3210 Salg Turbøker 3 575,00kr                    3 000,00kr                   

3400 Tilskudd Frogn kommune 30 000,00kr                  30 000,00kr                 

3410 Tilskudd Viken fylkeskommun -kr                             -kr                            

3420 Tilskudd Sparebank 1 Stiftelse -kr                             -kr                            

3425 Sparebankstiftelsen DNB -kr                             -kr                            

Tilskudd LHL Frogn -kr                             -kr                            

3445 Gaver 3 250,00kr                    1 000,00kr                   

3900 Annen driftsrelatert inntekt 33 424,00kr                  35 000,00kr                 MVA-refusjon

3910 Norsk tipping 32 727,00kr                  30 000,00kr                 

3920 Diverse inntekter -kr                            

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 178 976,00kr                176 000,00kr               

VAREKOSTNAD

4190 Beholdningsendring KART 1 601,00kr                    1 600,00kr                   

4290 Beholdningsendring bøker 3 467,00kr                    4 000,00kr                   

SUM VAREKOSTNAD 5 068,00kr                    5 600,00kr                   

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6400 Stiprosjektet 36 877,00kr                  25 000,00kr                 

Øvredammen, Dalsmåsan og 

Vadbru er på egne poster

6401 Stiskilt utskifting 13 138,00kr                  15 000,00kr                 

Karttavler utskifting -kr                             15 000,00kr                 

6405 Kyststiprosjektet 750,00kr                       -kr                            

6407 Oppgradering av tursti Rundtomveien -kr                             5 000,00kr                   

6409 Sti rundt Oppegårdstjernet -kr                             5 000,00kr                   

Klopper Øvredammen -kr                             7 000,00kr                   

Klopper og bro Dalsmåsan 15 000,00kr                 

Utbedringer Vadbrua ved Solbergelva 10 000,00kr                 

6440 leie av transportmidler 3 125,00kr                    2 000,00kr                   

64460 Mindas kafe 750,00kr                       1 000,00kr                   

6490 P-plass, leie/brøyting 11 494,00kr                  12 000,00kr                 

6500 Utstyr, verktøy -kr                             2 000,00kr                   

6550 Datautstyr 15 445,00kr                  1 000,00kr                   

6560 Rekvisita 374,00kr                       3 000,00kr                   

6620 Reparasjon og vedlikehold utst 2 267,00kr                    -kr                            

6720 Honorar for økonomisk og jurid 500,00kr                      

6800 Kontorrekvisita 1 597,00kr                    8 000,00kr                   

6810 IT kostnader styreweb hjemmeside 5 164,00kr                    45 000,00kr                 

6811 IT-kostnader Styreweb drift 2 525,00kr                    8 000,00kr                   

6830 Postboksleie 1 315,00kr                    1 000,00kr                   

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 320,00kr                       2 200,00kr                   

6940 Porto 798,00kr                       400,00kr                      

7000 Drivstoff -kr                             1 500,00kr                   

7300 Brosjyrer ol. 2 463,00kr                    4 000,00kr                   

7320 Annonser 3 433,00kr                    2 500,00kr                   

7500 Forsikringspremie 2 739,00kr                    400,00kr                      

7710 Styremøter 1 354,00kr                    3 000,00kr                   

7720 Årsmøte 13 717,00kr                  1 300,00kr                   

7770 Bank- og kortgebyr 1 221,00kr                    -kr                            

7790 Annen kostnad 262,00kr                       

7830 Tap på fordringer 195 800,00kr               

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 121 128,00kr                

SUM KOSTNADER 126 196,00kr                201 400,00kr               

FINANSIELLE POSTER

8070 Annen finansinntekt 604,00kr                       600,00kr                      

SUM FINANSIELLE POSTER 604,00kr                       600,00kr                      

RESULTAT  53 384,00kr                  -24 800,00kr               Dekkes av fjorårets overskudd
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7. Valg  
Valgkomiteens innstilling til nytt styre:  
 

Funksjon Navn Status 

Leder Øystein Giertsen  1 år Gjenvalg 
 

Styremedlem Tor Johannessen  1 år ikke på valg 
 

Styremedlem Bjørn Larsen  1 år ikke på valg 
 

Styremedlem valg Stig Ermesjø  1 år ikke på valg 
 

Styremedlem Trine Christensen  1 år Ikke på valg 
 

Styremedlem Knut Hove  2 år Gjenvalg 
 

Styremedlem Eva Hageland  2 år ny 
 

Styremedlem Terje Lund  2 år Gjenvalg 
 

Varamedlem Kjersti Garstad  2 år Ny 
 

Varamedlem Liv Vogt  2 år Gjenvalg 
 

Varamedlem Sverre Samsing  1 år Ikke på valg 
 

Varamedlem Gudny Okkenhaug  1 år ikke på valg 

   

Revisor Hans-Erik Boug  1 år Gjenvalg 

 
 
 
 
Styrets innstilling til valgkomite: 
 

 

Leder Trygve Gulliksen 1 år  
 

Medlem 
 
På valg: 

Trygve Almøy 2 år  
 

Medlem Kjell Wærnhus  3 år ny 
 

 

 

 


