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INNLEDNING
Innledning
Forum for natur og friluftsliv Akershus er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjoner pa fylkesniva. Forumet fungerer som en møteplass der saker av felles
interesse kan diskuteres, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseheving, og et talerør i
konkrete saker som har felles interesse i organisasjonene.
2016 har vært et aktivt og innholdsrikt ar for FNF Akershus. Doblet stillingsprosent for koordinator fra
april og et utvidet styre har økt arbeidsressursen i forumet betraktelig. Gjennom aret har
koordinatorstillingen blitt delt mellom to personer, Johan Hval (vikar fra 1. januar – 31. mars) og
Maria Rundhaugen Tesaker (fra 1. april), og sammen med styret og de tilsluttede organisasjonene har
FNF Akershus har stort sett gjennomført de planer vi satte oss ved arets begynnelse.
Hovedmalet for arbeidet i FNF Akershus i 2016 var følgende:
FNF Akershus skal være et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene i fylket, for å styrke
organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Akershus fylke.
I 2016 har derfor FNF Akershus:








Arbeidet for a etablere et velfungerende forum ved a gjennomga arbeidsformen, synligjøre FNF
Akershus og øke samarbeidet med tilsluttede organisasjoner, friluftsrad, lokale FNF i Akershus
og andre fylkesvise FNF.
Arbeidet for opprettelse av god kontakt med kommuner, fylkeskommune og fylkesmann.
Arbeidet for a være et forum og en faglig ressurs for natur- og friluftsorganisasjonene i
Akershus, og arbeidet for a bista dem med opplæring og kompetanseoppbygging.
Arbeidet for a ta vare pa verdifulle naturomrader og naturmangfoldet i fylket.
Arbeidet for a sikre god tilgang til friluftslivsomrader og et godt friluftslivstilbud i fylket.
Arbeidet for friluftslivets og naturens interesser i saker som angar Marka og andre
sammenhengende natur- og friluftsomrader, fjorden og vassdragene og natur og friluftsliv i
byggesonen i fylket.

To nye organisasjoner har i løpet av 2016 blitt med i FNF Akershus, slik at antall tilsluttede
organisasjoner na er elleve. Til sammen representerer organisasjonene ca. 200 000 medlemmer.
FNF Akershus har i 2016 hatt økt fokus pa a møte organisasjoner og myndigheter og formidling av
forumets rolle og oppgaver da FNF Akershus har gjennomgatt flere endringer den siste tiden. FNF
Akershus har deltatt pa befaringer, informasjonsmøter, konferanser og seminarer for a delta aktivt i
planprosesser som berører natur- og friluftslivinteressene i fylket. FNF Akershus har levert 6 uttalelser
til plansaker og sendt brev til kommunene i Akershus angaende FNF Akershus som høringsinstans.
I 2017 vil FNF Akershus jobbe videre for a ivareta naturverdier og friluftslivsinteresser i regionen,
videreutvikle samarbeid mellom organisasjonene i forumet, bygge kompetanse, øke kontaktnettet inn i
kommuner, fylkeskommuner og fylkesmann, og være en aktiv padriver for økt fokus pa naturverdier og
friluftsliv i Akershus.
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Saker
VIKTIGSTE SAKER
I 2016 har de viktigste plansakene vært Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i
Akershus 2016-2030, Ringeriksbanen gjennom Bærum kommune og Politiets nasjonale
beredskapssenter pa Taraldrud i Ski kommune. De to sistnevnte planlegges innenfor Marka-grensa og
vil ha store konsekvenser for natur- og friluftsinteressene. I tillegg ble det sendt brev til alle kommunene
i Akershus med oppfordring om a gjennomføre kartlegging og verdsetting av kommunens
friluftsomrader og inkludere FNF Akershus der det synes naturlig.

UTTALELSER
Ny erstatningsbestemmelse etter markalovens § 11
Marka er en svært viktig arena for natur- og friluftslivet i fylket. FNF Akershus støtter derfor departementets
forslag til endring av markalovens paragraf 11. Det vil øke mulighetene for å få vernet nye området som
friluftslivsområder for friluftsliv og naturopplevelse.
Sendt til Klima- og Miljødepartementet
8. januar 2015
Forslag til bruk av el-sykler i utmark
Klima- og miljødepartementets mål med forslaget er å tillate bruk av el-sykler i utmark innenfor visse rammer.
El-syklingen skal kun være tillatt på veger og opparbeidete stier (turveier med toppdekke av grus) i utmarka. Her
er Marka og verneområder inkludert.
El-sykkelen skal følge kjøretøyforskriftens definisjon av sykkel og ikke gå fortere enn 25 km/t (forutsatt at en
hjelper til med pedalene). Maksimal hastighet når pedalene ikke tråkkes rundt skal være 6 km/t og den maksimale
effekten skal være 0,25 kW (0,34 hk).
El-sykler med større motorer klassifiseres som moped i henhold til forskriften.
FNF Akershus støtter alle disse punktene.
Sendt til Miljødirektoratet
4. mars 2016
Kritikk til saksbehandlingen av Kilen sjøflyplass
Etter nedleggelsen av Fornebu som hovedflyplass i 1998 skulle også all flyvirksomhet knyttet til Fornebulandet
opphøre. Etter vurderinger av fagkunnskap og nasjonale mål og retningslinjer konkluderte Direktoratet for
naturforvaltning med at Kilen Sjøflyplass, en sjøflyhavn i Storøykilen i Bærum kommune, skulle legges ned grunnet
Bærums ansvar for natur- og friluftsinteressene i området. Bærum kommunestyre går nå inn for fortsatt drift av
sjøflyhavna i et svært viktig natur- og friluftsområde. Denne beslutningen er i motstrid med anbefalingene til naturog friluftsorganisasjonene og er basert på kritikkverdige påstander og et saksgrunnlag som FNF i Akershus mener
ikke er riktig.
Sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
22. juni 2016
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus, 2016-2030
FNF Akershus har i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd utformet et høringssvar på en av året viktigste
planer i Akershus. Planen og arbeidet bak dokumenterer tydelig at friluftsliv er svært viktig for fysisk og psykisk
helse. Vi er fornøyd med at planen gir mer midler til friluftsliv, har gode mål for aktivitet og presenterer gode
virkemidler for å nå målene. Vi skulle derimot ønske at planen var mer tydelig og har i denne uttalelsen pekt på
områder der planen kan konkretiseres og forbedres.
Sendt til Akershus Fylkeskommune
27. september 2016
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Kommunal planstrategi Enebakk kommune 2016-2019
Den kommunale planstrategien benyttes til å vurdere kommunens planbehov og planprioriteringer i
kommunestyreperioden. FNF Akershus spilte inn friluftsliv som tiltak for bedring av folkehelsen i Enebakk og
anbefalte kommunen å bli med på prosjektet "Kartlegging og verdsetting av friluftsområder".
Sendt til Enebakk kommune
17. oktober 2016
Planprogram for Politiets Nasjonale Beredskapssenter
Etter mye diskusjon ble det dessverre bestemt at Politiets Nasjonale Beredskapssenter skal plasseres på Taraldrud
i Ski kommune, innenfor Marka. Beredskapssenteret blir lagt så tett opp til de viktigste friluftsområdene til
Oppegård kommune, og vi er bekymret for fremtidig støy og tilgang til naturområdene i øst. FNF Akershus mener at
det nå er viktig å sikre minst mulig skade gjennom å styrke friluftslivet i nærområdene med avbøtende tiltak, og å
styrke mulighetene til å bevege seg gjennom utbyggingsområdet og ut i Sørmarka og Østmarka.
Sendt til Justis- og Beredskapsdepartementet
8. desember 2016
Alle uttalelser er å finne i sin helhet her: http://www.fnf-nett.no/12860.7033.Uttalelser.html

MØTER
DATO

HVEM

HVOR

HVA

07. apr

Bærekraftig Follo

Ås

Introduksjonsmøte

09.mai

FNF Nesodden, Nesodden kommune

Nesodden

Oppstartsmøte

29. juni

Akershus fylkeskommune

Oslo

Introduksjonsmøte

29.aug

Akershus fylkeskommune

Oslo

05.sep

Akershus fylkeskommune

Oslo

Møte om regional plan for folkehelse,
idrett og friluftsliv
Om FNF Akershus' rolle i fylket

30.sep

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oslo

11.okt

Akershus fylkeskommune

18.okt

Plan - og teknikkutvalget, Nesodden

NakuHel,
Asker
Nesodden

Møte med forrige koordinator +
introduksjon til fylkesmannen
Hovedutvalgsmøte, presenterte FNF
Akershus
Presenterte FNF Akershus

18.okt

Miljø og kultur- og miljøutvalget

Nesodden

Presenterte FNF Akershus

20.okt

Asker Elveforum

Asker

Presenterte FNF Akershus

25.okt

Akershus fylkeskommune

Oslo

Kartlegging og verdsetting

27.okt

Akershus fylkeskommune

Oslo

Planlegge seminar om statlig sikring

27.okt

Bærekraftig Follo

Drøbak

Styremøte i Bærekraftig Follo

14.nov

FNF Nesodden

Nesodden

Styremøte i FNF Nesodden

22.nov

Oslofjorden friluftsråd

Slemmestad

Introduksjonsmøte
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REPRESENTASJON
DATO

HVEM

HVOR

HVA

25.aug

Oslo og omland Friluftsråd, Byrådet i Oslo

Oslo

Byråd i Marka

26.sep

Vannregion Glomma

Oslo

Møte for Vannregion Glomma

12.jan

Oslo

El-sykling

06.apr

OOF, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen,
NOA, NOTS, Lillomarkas Venner, BNF
Sabima

Oslo

Naturmangfoldloven

29.apr

SRN

Oslo

Natur, klima og energi

24.mai

Asplan Viak

Oslo

Akershus urbaniseres

11.okt

Naturvernforbundet i Bærum

Sandvika

Seminar om naturmangfold

17.okt

Oslo og omland Friluftsråd

Oslo

03.nov

Miljødirektoratet

Trondheim

Marka og de grønne lungene - plass
til alle?
Nasjonal vannmiljøkonferanse

04.nov

Sabima

Oslo

Bio-konferansen, Naturlige løsninger

21.nov

Jernbaneverket

Skui, Bærum

Møte om Ringeriksbanen

29.nov

FNF Oppegård, Asplan Viak, Metier

Kolbotn

Dialogmøte om Beredskapssenter

07.des

Forum for sykling i Marka

Oslo

Årlig møte i sykkelforumet

FNF Akershus var ogsa representert pa Landskonferansen for Friluftsliv i Stavanger i juni,
Miljødirektoratets Fagsamling friluftsliv og den Nasjonale Vannmiljøkonferansen, begge i
Trondheim i november.
FNF Akershus har vært med pa Flerkulturell Friluftsfest arrangert pa Sognsvann i Oslo, befaring på
Brunkollen i Bærum i regi av Skiforeningen angaende opprusting turvei for tilrettelegging for skiløype.
I tillegg deltok koordinator pa Sykkelkampanjen «Sykle med huet!» i regi av «Forum for sykling i
Marka» den 21. august i Bærum.

INFORMASJON
I media
FNF Akershus eller en av de lokale FNF i fylket har vært med i 16 medieoppslag i løpet av 2016.
Oppslagene gjaldt Politiets nasjonale beredskapssenter, FNF Nesodden, FNF Vestby og Sykkelkampanjen i regi av Sykkelforumet.
Nyhetsbrev lansert
Arets største informasjonsprosjekt er nyhetsbrevet «Friluftsnytt», utarbeidet i samarbeid med FNF
Oslo og Oslo og Omland Friluftsrad, som ble lansert i september 2016.
Formalet med Friluftsnytt er a informere om alle viktige høringssaker som berører natur og friluftslivet i
Oslo, Akershus og OOFs øvrige medlemskommuner i nabofylkene Oppland og Buskerud. I tillegg ønsker
vi a informere om kurs, seminarer, fagstoff, forskning o.l. relevant for natur- og friluftlivsinteresserte.
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Friluftsnytt kommer ut ca. hver 14. dag og sendes til om lag 350 personer, organisasjoner og kommuner
som er engasjert i natur- og friluftsliv. Vi har fatt mange gode tilbakemeldinger, og vi vil fortsette med
utviklingen av brevet i aret som kommer da det er tydelig at en slik oversikt over aktuelle saker og
arrangement er etterspurt.
Informasjon om nyhetsbrevet, pamelding og alle utgitte utgaver finnes her:
http://www.fnf-nett.no/13370.Nyhetsbrevet-Friluftsnytt.html
Noen tilbakemeldinger fra mottakerne av Friluftsnytt
«Dette er saaaa veldig bra og nyttig!! Endelig et sted der det gar an a finne “alt”. Arrangement og møter,
søknader, frister, reguleringsplaner med mye mere.»
Rigmor Arnkværn, Bærum Natur og Friluftsrad
«Nok en gang; Et meget imponerende Friluftsnytt!!!!!»
Lasse Heimdal, generalsekretær Norsk Friluftsliv
«Veldig bra jobba!!!»
Øystein Giertsen, Bærekraftige Follo
«Takk for nok et spennende nyhetsbrev!»
Gro Koppen, Bymiljøetaten Oslo kommune
«Veldig bra tiltak.»
Bjørg Petra Brekke, Naturvernforbundet i Bærum
«Veldig fint nyhetsbrev, Johan og Maria!»
Lisa Nasholm, Skiforeningen
«Det var en nyttig og fin oversikt! Gratulerer med fint initiativ.»
Johan G. Ellingsen, Østmarkas Venner

Sosiale medier
Egen Facebook side for FNF Akershus er blitt opprettet i løpet av aret. Denne er ment som en forlenget
arm for FNF Akershus sine nyheter, arrangementer og beskjeder. I tillegg brukes siden for a bli
oppdatert pa nyheter og arrangementer fra andre natur- og friluftsorganisasjoner, kommune og andre
myndigheter. Kontaktnettet er i forumet er ogsa blitt utvidet gjennom bruk av Facebook.
FNF Akershus pa Facebook: https://www.facebook.com/AkershusFNF/

Side 5

SAKER
ARRANGEMENTER
Friluftslivets uke i Akershus 2016
Under Friluftslivets uke 2016 var det 37 ulike arrangementer i regi av natur- og friluftsorganisasjonene i
fylket. De strakk seg fra turer i næromradet til lengre teltturer og større arrangementer med aktiviteter
for hele familien. Pa programmet var blant annet skogsturer, sopp- og bærturer, soppformidling, apning
av kyststi, kajakkpadling, integreringsarrangementer og turer med innslag av kulturminner og historie.
Tre av arrangementer var av typen #nattinaturen.
Mange av arrangementene var større familiearrangementer. Disse fant sted flere steder i fylket: Asker
(Smavannsbu), Aurskog-Høland (Eidsverket, Bjørkelangen), Bærum (Sæteren Gard), Eidsvoll (Pressan
ved Hurdalssjøen), Nannestad (Vikkelihytta), Nittedal og As (Breivoll).
FNF Akershus prioriterte i 2016 promoteringen av Friluftslivets uke og brukte i tillegg FU som en
anledning til a bli mer kjent med Akershus’ organisasjoner. Alle natur- og friluftsorganisasjonene i fylket
ble kontaktet for a oppfordre til aktiviteter innenfor FU-perioden og for a samle inn allerede planlagte
aktiviteter. FNF Akershus kartla alle organisasjonenes aktiviteter gjennom e-postutveksling,
telefonsamtaler og nettsider og samlet dette til et attraktivt programhefte for Friluftslivets uke i
Akershus.
Programmet ble designet ut i fra FU Profilmanual og distribuert i bade trykket og digital versjon.
Trykkede versjoner ble sendt til de store bibliotekene i Akershus og til arrangementet pa Breivoll. Den
digitale versjonen ble distribuert pa mail til alle natur- og friluftsorganisasjonene og de største avisene i
fylket, gjennom Facebook og egne nettsider, og lagt inn pa arrangementssidene til flere av Akershus’
lokalaviser.
Alle innsamlete arrangementer ble ogsa registrert pa Norsk Friluftslivs samleside for FU pa nett.
Les mer og se programmet: http://www.fnf-nett.no/13078.PROGRAM-Friluftslivets-uke-i-Akershus2016.html
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Organisatorisk
TILSLUTTEDE ORGANISASJONER
Forum for natur og friluftsliv Akershus fikk to nye (*) tilslutninger i 2016 og ble utvidet til elleve
organisasjoner. Følgende organisasjoner er na tilsluttet:












Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT Oslo og Omegn)
Skiforeningen
Oslofjorden Friluftsrad (OF)
Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA)
Oslo og Omlands Friluftsrad (OOF)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Akershus
Bærum Natur- og Friluftsrad (BNF)
Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK)
Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS)
Lillomarkas Venner *
Østmarkas Venner *

Samlet representerer disse organisasjonene ca. 200 000 medlemmer.

STYRE
Styre ble valgt pa arsmøtet 9. mars 2016 og har bestatt av:
Leder
Medlemmer

Sverre A. Larssen, DNT Oslo og Omegn (pa valg 2017)
Lisa Nasholm, Skiforeningen (pa valg 2017)
Bjørn Faafeng, NOA (pa valg 2017)
Tom Fremstad, OOF (pa valg 2017)
Hans Christian Wilter, NJFF Akershus (pa valg 2017)
Rigmor Arnkværn, BNF (pa valg 2017)
Martin Veastad, AOOK (pa valg 2017)

Det har vært avholdt 7 styremøter i FNF Akershus i 2016. I tillegg er det avholdt 1 arbeidsmøte med
deler av styret i forbindelse med arsplanen og 11 møter mellom styreleder og koordinator.

ADMINISTRASJON
I 2016 har Johan Hval vært vikarierende koordinator i 50% stilling fra 1. januar – 31. mars.
1. april 2016 begynte Maria Rundhaugen Tesaker som ny koordinator i 100% stilling.
Kontorplass har vært hos Oslo og Omland Friluftsrad i Storgata 28 i Oslo sentrum.

ÅRSMØTET OG FELLESMØTER
Årsmøtet for 2015 ble avholdt 9. mars 2016 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler Storgata 3.
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Før selve arsmøtet holdt Inger-Marie Gulliksen fra Oslofjorden Friluftsrad et foredrag om prosjektet
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Akershus. Gulliksen er konsulent for Akershus
Fylkeskommunen pa dette omfattende kartleggingsprosjektet som na er i gang og skal være ferdig i
2018.
Det var i alt 14 deltakere pa arsmøtet, fra i alt 8 organisasjoner. I tillegg var vikarierende FNF
koordinator for Akershus, Johan Hval, daglig leder fra FNF nasjonalt, Ragnhild M. Angard, og
patroppende koordinator Maria Rundhaugen Tesaker, til stede.
Følgende organisasjoner deltok pa arsmøtet:
 Akershus og Oslo Orienteringskrets ved Martin Veastad
 DNT Oslo og Omegn ved Sverre A. Larssen og Jan N. Ellingsen
 Naturvernforbundet i Oslo og Akershus ved Gjermund Andersen og Bjørn Faafeng
 NJFF Akershus ved Camilla J. Eng og Hans Christian Wilter
 Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) ved Øyvind Rørslett
 Oslo og Omland Friluftsrad ved Tom Fremstad og Hans-Petter Aas
 Oslofjorden friluftsrad ved Kjetil Johannesen
 Skiforeningen ved Lisa Nasholm

Et fellesmøte ble avholdt 28. september 2016 for a synligjøre FNF Akershus for natur- og
friluftsorganisasjonene i Akershus. Alle FNF Akershus’ tilsluttede organisasjoner og alle natur- og
friluftsorganisasjoner som potensielt kan tilslutte seg FNF Akershus, ble invitert.
Møtet var delt i to deler, «FNF Akershus – Hvem er vi egentlig?» og «Regional plan for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv». Første dele presenterte FNF Akershus og endringene som har skjedd i forumet den
siste tiden. Den andre delen tok for seg en av arets viktigste planer i Akershus «Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv». Planen, dens betydning og FNF Akershus' og OOFs tilbakemeldinger pa
høringsutkastet ble presentert.
Det var godt oppmøte og følgende var tilstede:
 Sverre A. Larssen - DNT Oslo og Omegn, FNF Akershus
 Lisa Nasholm - Skiforeningen, FNF Akershus
 Tom Fremstad - OOF, FNF Akershus
 Rigmor Arnkværn - BNF, FNF Akershus
 Bjørn Faafeng - NOA, FNF Akershus
 Harald Lundstedt - FNF Oppegard
 Helga Gunnarsdottir - Østmarkas Venner
 Snorre Synnestvedt - Skogselskapet
 Erling Bjarkø - Bærekraftig Follo
 Nils Thorsen - FNF Vestby, Bærekraftig Follo
 Kjetil Johannesen - Oslofjorden Friluftsrad
 Per Næss - Oppegard Turlag/FNF Oppegard
 Trygve Solstad - Oppegard Jeger- og Fisk
 Øystein Giertsen - Follomarkas venner/Bærekraftig Follo
 Pia Camilla Strandrud - Norsk Kennel Klubb
 Maria R. Tesaker - FNF Akershus
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ANDRE MØTER/KURS/SEMINARER
I samarbeid med Oslo og Omland Friluftsrad arrangerte FNF Akershus et møte for organisasjonene
om Regional plan for folkehelse, idrett og friluftsliv den 21. juni 2016. Den regionale planen ble
gjennomgatt i detalj og organisasjonene kom med innspill til en felles høringsuttalelse.
Koordinator var ogsa tilstede pa de to felles FNF-samlingene i april og september, samt
opplæringsdagen for koordinatorer i høst, alle i regi av FNF nasjonalt.
Koordinator har i tillegg tatt kurset VU-APL275 Arealplanlegging Basis (10 studiepoeng) ved Norges
Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i As. Kurset fullføres i februar 2017.

SAMARBEID
Samarbeid mellom FNF Oslo, Oslo og Omland Friluftsråd og FNF Akershus
FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsrad (OOF) har mange felles mal. For a styrke arbeidet
med natur og friluftsliv har vi startet et samarbeid.
Pabegynte samarbeidsplaner er:





Kartlegging av forventninger til forumet og behov for kompetanse ved hjelp av
spørreundersøkelse.
Etablering av to faste arlige fagmøter/seminarer.
Etablering av kursopplegg – korte lynkurs og lengre, mer dyptgaende kurstyper.
Utarbeide hjelpemidler til gode høringsuttalelser.

Samarbeidet «Region Oslofjord»
FNF koordinatorene rundt Oslofjorden (henholdsvis Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og
Telemark) har variert bakgrunnskunnskap og ulik fartstid i FNF-systemet, og i den forbindelse har
«Region Oslofjord» blitt opprettet.
Formalet med samarbeidet er a utveksle informasjon og erfaringer, diskutere problemer og styrke det
kollegiale samholdet mellom koordinatorene. Region Oslofjord har manedlige skype-møter der saker av
felles interesse diskuteres.
I august 2016 hadde gruppa en 1,5 dags befaring og sosial sammenkomst i Vestfold i regi av FNF
Buskerud. Her ble temaer som utbygging av strandsonen, forvaltning og vern av kulturlandskapet,
skogvern, biologisk mangfold og statlig sikrede friluftsomrader befart og diskutert. Overnatting fant sted
pa en av Oslofjordens Friluftsrad sine Kystledhytter i Horten, og morgentimene ble brukt pa en
ornitologisk utflukt til Borrevatn (Horten), før det ble en oppsummering og planlegging av videre
samarbeid for FNF koordinatorene rundt Oslofjorden.
Basert pa tilbakemeldingene i etterkant var utflukten en stor suksess, og en ny utflukt til et av de andre
fylkene er planlagt til varen/forsommeren 2017.
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ORGANISATORISK
LOKALE FNF I AKERSHUS
Det finnes flere lokale FNF i Akershus. Disse har blitt kartlagt i løpet av 2016, og koordinator har
opprettet kontakt.
Det finnes aktive lokale FNF i Vestby, Oppegard, Follo-regionen og Nesodden:





FNF Vestby, leder Nils Thorsen
FNF Oppegard, leder Harald Lundstedt
FNF Bærekraftig Follo, leder Nils Thorsen
FNF Nesodden (startet opp i 2016), leder Stein Turtumøygard

I tillegg til disse finnes organisasjoner med lignende funksjon som FNF i Bærum, Nittedal og Ski:
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Bærum Natur- og Friluftsrad (BNF), leder Rigmor Arnkværn
Friluftsliv Nittedal (FRINI), kontaktperson Martin Veastad
LA 21 Ski, leder Inge Utstumo

ØKONOMI
Økonomi
FNF Akershus har hatt mer utgifter enn budsjettert for i 2016 og balansen i regnskapet viser et
underskudd pa -8 329,46,-. Forbruket til FNF Akershus var for 2016 vanskelig a budsjettere da bade
omorganisering, flytting av kontorplass og tilsetting av ny koordinator i økt stillingsprosent førte til økte
kontor- og opplæringsutgifter. Dette er imidlertid ikke et problem for FNF Akershus da forumet har
midler staende i banken.
Likviditeten i FNF Akershus per 31.12.16 er god.

TILSKUDD
FNF Akershus har fatt 200 100,- NOK i tilskudd fra Akershus Fylkeskommune til driftstøtte og 22 500,NOK i tilskudd av Norsk Friluftsliv til gjennomføring av Friluftslivets uke.

REGNSKAP
Regnskapsoversikt for 2016 ligger vedlagt.
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KONTAKTINFORMASJON
Kontaktinformasjon
Kontaktperson
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator FNF Akershus
akershus@fnf-nett.no
90 65 16 61

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus (FNF Akershus)
Adresse: c/o OOF, Storgata 28, 0184 Oslo
E-post: akershus@fnf-nett.no
Tlf.: 90 65 16 61
Web: www.fnf-nett.no/akershus
Facebook: www.facebook.com/AkershusFNF
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