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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.
I 2017 har FNF Akershus arbeidet for:
•

•
•
•
•
•

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

I tillegg til forefallende kontorarbeid har administrasjonen i 2017 hatt følgende oppgaver:
•
•
•
•
•
•

Vært sekretær for styret.
Informert om høringssaker og andre relevante nyheter gjennom utarbeidelse av nyhetsbrevet
Friluftsnytt.
Gjennomført interne høringer hos de tilsluttede organisasjonene i saker som har krevd dette.
Informert tilsluttede organisasjoner om FNF samarbeidet.
Fulgt opp endringer og prosesser i FNF og vært bindeledd mellom det nasjonale og regionale
ledd.
Vært support for drift web-løsningen til FNF-nett for andre koordinatorer og daglig leder.

Én ny organisasjon har i løpet av 2017 blitt med i FNF Akershus, slik at antall tilsluttede organisasjoner
na er tolv. Til sammen representerer organisasjonene over 200 000 medlemskap.
Sammenslaing Oslo og Akershus har blitt diskutert i styret til FNF Akershus, med FNF Oslo og FNF
nasjonalt og med Akershus fylkeskommune etter ønske fra tilsluttede organisasjoner. Saken er foreløpig
ikke avklart.
I 2018 vil FNF Akershus fortsette a 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
UTTALELSER
Innspill til planprogram for skytebane på Lahaug, Skedsmo
FNF Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er sterkt imot en skytebane på Lahaugmoen i kanten av
Gjelleråsmarka. Gjelleråsmarka er et viktig nærfriluftsområde for om lag 40 000 mennesker i Oslo, Nittedal og
Skedsmo. Det er samtidig et område med variert biologisk mangfold. I søknaden om tillatelse til planarbeid i Marka,
planlegges det for opptil 800 000 skudd i året. Det innebærer i gjennomsnitt over 2000 skudd per dag. Skytestøyen
vil kunne bli svært plagsom for både turgåere og beboere i bebyggelsen som ligger kun 1,5 km fra skytebanen, og
for sårbart dyreliv i Marka. Vi er også sterkt imot at en her planlegger å legge store deler av skytebaneanlegget i
Marka. Stortinget var, under behandlingen av markaloven, helt tydelig på at en ikke ønsket etablering av nye
skytebaner i Marka. Vi etterlyser også en utredning av det regionale behovet for en skytebane på Nedre Romerike
før planprosessen fortsetter.
Hvis det allikevel skulle bli etablert en skytebane her kommenterer vi i denne uttalelsen en rekke punkter som må
hensyntas i planprosessen.
Sendt til Skedsmo kommune
6. desember 2017

Innspill til konsesjonssøknad for helikopterplass på Taraldrud
Som paraplyorganisasjoner er Oslo og Omland Friluftsråds (OOF) og FNF Akershus' oppgave å ivareta markaloven,
naturverdiene og friluftsinteressene for lokalbefolkningen i nærområdene til beredskapssenteret og lenger inn i
Sørmarka og Østmarka. Avgjørende for helikopterstøy er valg av helikoptertrase og omfanget av
helikopteraktivitet. I denne høringen foreslår vi innskjerpinger i omfanget og bruken av helikoptre som kan bidra
til å redusere støyproblemene, uten at det går ut over beredskapsevnen. Vi påpeker også at traseene må legges slik
at de i minst mulig grad rammer friluftsliv, natur og dyreliv. Gode kunnskaper om friluftslivet og naturverdiene i
Marka er derfor nødvendige. Naturverdiene er i stor grad kartlagt. Friluftslivsverdiene blir kartlagt gjennom den
pågående kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i regionen. Uttalelsen støttes av DNT Oslo og omegn,
NOA, FNF Oppegård, FNF Oslo, Bærekraftig Follo, La21-Forumet i Ski, NOFOA og Oslo Elveforum.
Sendt til Luftfartstilsynet
22. november 2017

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for luftsportsenter på Krokstad
Planarealet for et foreslått luftsportsenter i Sørum kommune er en del av et stort, sammenhengende og viltpreget
skogområde som strekker seg mot Aurskog-Høland og Fet. Flere lokale natur- og friluftsorganisasjoner har dette
som kjerneområde for sine aktiviteter, og planarealet ligger svært nær populære og viktige friluftsområder med
turstier, skiløyper og annen tilrettelegging. Stedet utgjør også leik- og leveområder for en stor bestand skogsfugl, og
inneholder flere rødlistede arter. Ved siden av de viktige natur- og friluftslivskvalitetene mangler tiltaket hjemmel i
regionale planer og gjeldende kommuneplan for Sørum. På bakgrunn av dette er FNF Akershus,
Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd.
Oslo og Akershus og Den Norske Turistforening Oslo og Omegn sterkt imot planene om etablering av et
luftsportsenter på Krokstad.
Sendt til Norconsult
3. november 2017
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Informasjonsbrev angående lovlig bruk av ny motorisert innretning «ThrustMe Skipack»
En av de nyeste motoriserte oppfinnelsen på markedet er norskutviklede ThrustMe Skipack, en ryggsekk med en
innebygd, batteridrevet motor som skal gi fremdrift i kombinasjon med ski, sykkel og lignende.
Produktet markedsføres som at den er lovlig å bruke i utmark, men både Miljødirektoratet og
Vegdirektoratet konkluderer med at ThrustMe Skipack defineres som motorisert kjøretøy iht.
Motorferdselloven og Veitrafikklovgivningen. ThrustMe er derfor ulovlig å bruke i utmark.
Sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, kommuner i Oslo og Akershus og tilsluttede
organisasjoner
31. oktober 2017

Uttalelse til Landbruks- og matdepartementets forslag til ny skogbruksforskrift for Marka
Etter en grundig prosess som inkluderte medlemsmøte og arbeidsgruppe i samarbeid Oslo og Omland Friluftsråd
(OOF) og FNF Oslo leverte flere natur-, friluftslivs- og idrettsorganisasjonene en felles uttalelse. Totalt støtter 18
organisasjoner uttalelsen.
Organisasjonene mener blant annet at kartlegging av Marka-verdiene må intensiveres, at all næringshogst (uansett
størrelse) må meldes inn, at forvaltningen må skje gjennom åpne og transparente prosesser med god adgang til
medvirkning fra organisasjonene, og at organisasjonene må ha rett til å komme med begrunnede innvendinger.
Vi håper den samlende uttalelsen er et tydelig signal til departementet om at våre innspill må hensyntas og
innarbeides i forskriften.
Sendt til Landbruks- og matdepartementet
23. oktober 2017

Innspill til kommunedelplanen for klima og biologisk mangfold
Nesodden kommune arbeider med kommunedelplan for klima og biologisk mangfold. FNF Akershus bidro til
uttalelsen fra FNF Nesodden. I tillegg til generelle kommentarer inneholder uttalelsen en del konkrete
endringsforslag og enkelte tilbakemeldinger på avsnitt som er mangelfulle. Det ble også påpekt at FNF ønsker et
nært og godt samarbeid med kommunen og at FNF Nesodden kan benyttes som en faglig ressurs når det gjelder
natur og friluftsliv.
Sendt til Nesodden kommune
6. juni 2017

Innspill til potensiell nedleggelse av Nord-Fløyta dam
Eidsvoll kommune vurderer å legge ned dammen på Nord-Fløyta i Eidsvoll kommune. FNF Akershus ønsker ikke
dette da vannspeilet er grunnlag for naturopplevelser og utøvelse av friluftsliv som bading, padling, tur- og skigåing
og fiske. Vi oppfordrer Eidsvoll kommune til å finne gode løsninger for å opprettholde tilbudet.
Sendt til Eidsvoll kommune
15. mai 2017

Uttalelse til planprogram for ny friluftsøy i Lysakerfjorden
Bærum kommune vurderer a å etablere en eller to øyer i Lysakerfjorden for å imøtekomme behovet for flere
sjønære arealer til frilufts- og fritidsformål. Øyene er tenkt etablert gjennom oppfylling av stein fra
utbyggingsprosjekter nær Fornebu. Generelt stiller FNF Akershus seg positiv til etablering av arealer for friluftsliv i
et område med økende befolkning, som samtidig kan redusere slitasjen på Fornebus naturreservater. FNF Akershus

Side 3

er derimot skeptisk til etablering av en kunstig øy og medfølgende anleggsarbeid i et område med flere viktige
naturverninteresser og verneområder. Alternative plasseringer bør vurderes.
Sendt til Bærum kommune
10. mai 2017

Klage på vedtak av detaljreguleringsplanen for Kastellåsen K4
Et nærfriluftsområde/100-metersskog på Kastellåsen i Eidsvoll skal bygges ut med lave boligblokker. Området er et
svært mye brukt nærfriluftsområde for befolkningen og for nærliggende barnehager og skole. I tillegg har det ofte
blitt observert rødlistede arter. FNF Akershus leverte sammen med NOF OA og NOA en klage på dette vedtaket.
Sendt til Eidsvoll kommune
9. april 2017

Uttalelse til forslag om oppheving av vannscooterforskriften
FNF Akershus går imot regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscootere med
andre motorbåter. Å fjerne vannscooterforskriften vil bety mer vannscooterkjøring med høy hastighet og mye støy
nær land, noe som er uheldig for natur og friluftsliv.
Sendt til Klima- og Miljødepartementet
23. mars 2017

Innspill til varsel og planprogram for Kommuneplan Vestby 2019-2030
Planprogrammet skal gjøre rede for blant annet formålet med kommuneplanrevisjonen, planprosess, medvirkning
og hvilke områder i planens arealdel som skal konsekvensutredes. FNF spilte inn oppfølging av prosjektet
"Kartlegging og verdsetting av friluftsområder", viktigheten av kartlegging av biologisk mangfold og ivaretakelse av
sammenhengende naturområder og behovet for et bedre vern Follomarka.
Sendt til Vestby kommune
10. mars 2017
Innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16 mellom Høgkastet og Hønefoss
I Akershus omfatter prosjektet Ringeriksbanen deler av en ny jernbanelinje mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss
i Ringerike. Jernbanen vil gå i tunnel under viktige natur- og friluftsområder i Vestmarka som består av store
sammenhengende skogsområder med skogsbilveier, betydningsfulle arter og naturtyper og et stort sti- og
løypenett. Omfanget av inngrep i Bærum omfatter selve tunnelinngrepet, beredskapsplass, dagsone for
anleggsvirksomhet, massedeponi og eventuell ny veiadkomst hvis dette må etableres.
FNF Akershus mener det er viktig å inkludere natur- og friluftsorganisasjonene i valg av disse områdene og at vi
ellers mottar alle brev og oppdateringer og at vi er med på videre planarbeid gjennom dialogmøter.
Sendt til Bane NOR (tidligere Jernbaneverket)
16. januar 2017
Alle uttalelser er å finne i sin helhet her: http://www.fnf-nett.no/12860.7033.Uttalelser.html
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MØTER OG REPRESENTASJON
DATO

HVA

HVEM

HVOR

10.
jan.
13.
jan.

Introduksjonsmøte og
presentasjon av FNF Akershus
Dialogmøte angående
Ringeriksbanen

Lillomarkas Venner

Oslo
Oslo
sentrum

FNF Akershus og
OOF

17.
jan.

Medvirkningsverksted Politiets
Nasjonale Beredskapssenter

Oppegård

Asplan Viak

2.
feb.

Dialogmøte angående
Ringeriksbanen

Oslo
sentrum

FNF Akershus og
OOF

7.
feb.

Informasjonsmøte for
Kommunedelplan idrett og
friluftsliv Nordre Follo

Oppegård

Oppegård og Ski
kommuner

15.
feb.

Seminar om prosjektet
«Kartlegging og verdsetting» i
Oslo og Akershus

Oslo sentrum

FNF Akershus, FNF
Oslo og OOF

27.
feb.
28.
feb.
28.
feb.
2.
mars

Møte med Vannregion Oslo og
presentasjon av FNF
Introduksjonsmøte og
presentasjon av FNF
Møte i Sykkelforumet

Bane NOR og natur- og
friluftsorganisasjoner i
Bærum
Oppegård kommune,
FNF Oppegård med
organisasjoner og
Asplan Viak
Bane NOR og natur- og
friluftsorganisasjoner i
Bærum
Oppegård og Ski
kommuner, FNF
Oppegård og andre
org.
Organisasjoner i Oslo
og Akershus og
Akershus
fylkeskommune
Vannkoordinatorer,
vannregion Oslo
Besøkssenter våtmark
Nordre Øyeren
Sykkelforumet

Oslo

Bymiljøetaten

Fet

FNF Akershus

OOF

OOF

Kommuner og
organisasjoner

Akershus
fylkeskommune

Akershus
fylkeskommune

Gjensidigestiftelsen og
Akershus
fylkeskommune
Organisasjoner og
befolkning
Østmarkas venner

Gjensidigestiftelsen

Akershus
fylkeskommune

Bærum

Bærum kommune

3.
mars

Seminar om «Bynært friluftsliv
og statlig sikring av
friluftsområder»
Tildelingsmøte for
Turskiltprosjektet

6.
mars
7.
mars
8.
mars
20.
mars

Informasjonsmøte Bærum
kommunes arealplan
Introduksjonsmøte og
presentasjon av FNF Akershus
STI-konferansen

4.
april
7.
april
18.
april
19.
april

Introduksjonsmøte og
presentasjon av FNF Akershus
Planleggingsmøte Friluftslivets
dag
Introduksjonsmøte og
presentasjon av FNF Akershus
Samarbeidsmøte angående elsykling i Marka
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Idrett- og
friluftslivskonferansen

ARRANGØR

Oslo
Hamar

DNT og FL

Oslo

FNF Vestby

Vestby

Bymiljøetaten,
OOF, Oslofjordens
Friluftsråd og Oslo
idrettskrets
FNF Vestby

Besøkssenter våtmark
Nordre Øyeren
Besøkssenter våtmark
Lilløyplassen

Fet

FNF Akershus

Fornebu

FNF Akershus

OOF

OOF

24.
april

Seminar om
konsekvensutredninger og
biologisk mangfold

Oslo

11.
mai
22.
mai
29.
mai

Seminar om Allemannsretten

Oslo

1.
juni
6.
juni
9.
juni
12.
juni

Møte og presentasjon av FNF
Akershus
Introduksjonsmøte

13.
juni

Frivillighetskonferansen +
informasjonsstand om FNF
Akershus

19.
juni

Oppstartsmøte for Regionalt
råd for anlegg

20.
juni

Seminar om friluftsliv og
tilrettelegging

20.
juni
23.
juni
16.
aug.
18.
aug.
31.
aug.

Introduksjonsmøte og
presentasjon av FNF Akershus
Planleggingsmøte for
Friluftslivets dag
Møte angående sammenslåing
FNF
Rådsmøte regionalt råd for
anlegg
Aktivitetsløftseminaret inkl.
presentasjon om trender i
friluftsliv
Møte angående sammenslåing
av FNF Oslo og FNF Akershus
Rådsmøte regionalt råd for
anlegg
Fellesmøte angående
Skogdriftsforskriften

6.
sep.
11.
sep.
12.
sep.
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Sabima,
Multiconsult,
BioFokus og
Miljøfaglig
utredning
Norsk Friluftsliv

Konferanse om bymiljø
Planverksted for
Kommunedelplan idrett og
friluftsliv Nordre Follo

Møte
Dialogmøte angående
Ringeriksbanen

Oppegård og Ski
kommuner, FNF
Oppegård og andre
org.
FNF Oppegård

Oppegård

Oppegård og Ski
kommuner

Oppegård

FNF Oppegård

Vannkoordinatorene
for SRN og Sabima
Vannregion Glomma

FNF Akershus

FNF Akershus

Oslo

Vannregion
Glomma

Bane NOR og natur- og
friluftsorganisasjoner i
Bærum
Akershus
fylkeskommune,
politiker, kommuner
og organisasjoner
Akershus
fylkeskommune,
utvalgte fra regioner
og utvalgte fra idrett
og friluftsliv
Akershus
fylkeskommune,
kommuner og
organisasjoner
Akershus JFF

Bærum

FNF Akershus og
OOF

Akershus
fylkeskommune

Akershus
fylkeskommune

Akershus
fylkeskommune

Akershus
fylkeskommune

Akershus
fylkeskommune

Akershus
fylkeskommune

Skedsmo

FNF Akershus

Besøkssenter våtmark
Nordre Øyeren
Akershus
fylkeskommune

Fet

FNF Oslo

Akershus
fylkeskommune
Akershus
fylkeskommune
Akershus
fylkeskommune
OOF
Akershus
fylkeskommune
Oslo sentrum

FNF Akershus
Akershus
fylkeskommune
Akershus
fylkeskommune og
Regionalt råd
FNF Oslo og FNF
Akershus
Akershus
fylkeskommune
OOF, FNF Akershus
og FNF Oslo

26.
sep.
19.
okt.
25.
okt.
2.
nov.
8.
nov.
16.
nov.
20.
nov.
21.
nov.

Arbeidsgruppemøte
skogforskriften
Rådsmøte regionalt råd for
anlegg
Seminar om økologisk
grunnkart
Friluftssamling i Trondheim

OOF
Akershus
fylkeskommune
Oslo

OOF, FNF Akershus
og FNF Oslo
Akershus
fylkeskommune
Miljødirektoratet

Trondheim

Miljødirektoratet

Markaseminar

Oslo

Frokostmøte om bynatur

Oslo

Fylkesmannen i
Oslo og Akershus
Asplan Viak

22.
nov.
4.
des.
18.
des.

Introduksjonsmøte

Møte om Ringeriksbanen

Bane NOR

Bærum

Bane NOR

Fellesmøte angående
skytebane på Lahaugmoen

Gjelleråsmarkas
venner,
Naturvernforbundet
++
NOA

Skedsmo

Organisasjoner i
kommunen

Oslo

FNF Akershus og
NOA
DNT

Frognmarkas Venner

FNF Akershus

FNF Akershus og
Frognmarkas
venner

DNT – konferansen Friluftsliv
for en grønn framtid
Møte om samling av natur- og
friluftsorganisasjoner i Frogn

FNF Akershus har ogsa vært med pa Flerkulturell Friluftsfest arrangert 23. mai pa Sognsvann i Oslo i
regi av Oslo og Omland Friluftsrad og befaring ved Lahaugmoen i Skedsmo i regi av OOF og FNF
Akershus angaende mulig skytebane.
Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus
Ét av tiltakene i «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2030» for Akershus som
ble vedtatt i desember 2016 var a opprette et regionalt rad for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus.
FNF Akershus ble bedt om a oppnevne to representanter fra friluftslivet, og etter en runde i de
tilsluttede organisasjonene ble Hanne Tretterud Lund (DNT Oslo Og Omegn) og Ulf Kristiansen (Bærum
Natur- og Friluftsrad) utpekt som representanter fra FNF Akershus.
Radet skal være et radgivende organ for Akershus fylkeskommune og hjelpe til i relevante saker som
omhandler regionale omrader og anlegg, samt aktiviteter pa tvers av kommunegrensene. Radet skal
blant annet hjelpe til med a sikre Aktivitetsløftet gjennom regional plan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftslivs handlingsprogram for 2017-2020. Det nye regionale radet har medlemmer fra store deler av
Akershus fylke, bade fra kommuner, idrettsrad og FNF Akershus. Fylkeskommunen skal fortsatt ha
avgjørende myndighet.
Radet ble stiftet 19. juni 2017 og har hatt 4 radsmøter i 2017. Koordinator er vara for representantene
og har møtt pa møtene nar en av representantene ikke har hatt anledning til a møte.
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INFORMASJON
Kartlegging av natur- og friluftsorganisasjonenes behov
FNF Akershus gjennomførte, i samarbeid med OOF og FNF Oslo, varen 2017 en nettbasert undersøkelse
der vi kartla organisasjonenes behov for informasjon, bistand, samarbeid, møter, seminarer og
kompetanse rundt viktige temaer innen natur- og friluftsliv.
Vi sendt ut e-post til alle natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo og Akershus og fikk svar fra 62
personer og organisasjoner. Her følger de viktigste resultatene:
Over halvparten ønsket seg følgende:
•
•
•
•
•

Oversikt over aktuelle høringssaker, nyheter og arrangement (Friluftsnytt)
Diskusjonsmøter rundt konfliktfylte tema relatert til natur- og friluftsliv
Sjekklister og faglige momenter til høringsuttalelser for ulike sakstyper (kommuneplaner,
kommunedelplaner, omradereguleringsplaner og lignende)
Faglig bistand i høringssaker relatert til natur- og friluftsliv
Kurs og seminarer om relevante tema relatert til natur- og friluftsliv

Om lag halvparten var interessert i følgende saksomrader:
•
•
•
•
•

Vern, tilrettelegging og flerbruk i Marka
Skog og biologisk mangfold
Fortetting i Oslo og "byene" i Akershus og effektene for grønne lunger, natur og friluftsliv
Turveier og tilrettelegging for friluftsliv i urbane omrader
Samferdselsutbygginger og effekter pa natur, miljø og friluftsliv

Mange kunne tenke seg kurs i:
•
•
•
•
•

Hvordan pavirke beslutningstakerne (f.eks. politikere)
Hvordan fa resultater i høringssaker
Hvordan bruke media
Hvordan lage en god og effektiv høringsuttalelse
Hvordan søke midler til organisasjonen

Dette forventer organisasjonene a finne av informasjon pa vare hjemmesider:
•
•
•
•
•
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Fakta om natur- og friluftsliv i Oslo og Akershus (kunnskapsgrunnlag o.l.)
Informasjon om relevante databaser for natur- og friluftsliv
Informasjon om og linker til relevant fagstoff og forskningsrapporter
Oversikt over viktig bakgrunnsinformasjon (lover, saksprosess o.l.)
Informasjon om finansiering og tilskuddsordninger

I media
FNF Akershus eller en av de lokale FNF i fylket har vært med i 22 medieoppslag i løpet av 2017.
Oppslagene gjaldt Politiets nasjonale beredskapssenter, nedleggelse av dammer, vannscooter, utbygging
pa Kastellasen i Éidsvoll, Aktivitetsløftet, FNF Oppegard, FNF Vestby, Friluftslivets uke i Akershus og
skytebane pa Lahaugmoen.
Nyhetsbrevet «Friluftsnytt»
I september 2016 lanserte FNF Akershus, i samarbeid med FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsrad,
nyhetsbrevet «Friluftsnytt». Étter mange gode tilbakemeldinger har vi fortsatt samarbeidet med
nyhetsbrevet i 2017, og 12 utgaver ble gitt ut i løpet av aret.
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.
Friluftsnytt kommer ut ca. hver 3. uke 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. Undersøkelsen blant natur- og friluftsorganisasjonene (nevnt over) viser at
84 % hadde hørt om Friluftsnytt og mange var godt fornøyde med nyhetsbrevet (60 % ga nyhetsbrevet
terningkast 5-6 og 32 % terningkast 3-4).
Informasjon om nyhetsbrevet, pamelding og alle utgitte utgaver finnes her:
http://www.fnf-nett.no/13370.Nyhetsbrevet-Friluftsnytt.html
Nettsider og sosiale medier
Nyheter, høringsuttalelser, arrangementer, nyhetsbrev, sakspapirer og referater publiseres fortløpende
pa FNF Akershus sin nettside.
FNF Akershus sin nettside: http://www.fnf-nett.no/Akershus
I tillegg har FNF Akershus en egen Facebook-side som er forlenget arm for FNF Akershus sine nyheter,
uttalelser, arrangementer og nyhetsbrev. Facebook-siden brukes ogsa for a bli oppdatert pa nyheter og
arrangementer fra andre natur- og friluftsorganisasjoner, kommune og andre myndigheter.
FNF Akershus pa Facebook: https://www.facebook.com/AkershusFNF/
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ARRANGEMENTER
FNF Akershus har i løpet av 2017 arrangert følgende:
15. mars:

Seminar om prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»
Samarbeid med FNF Oslo og OOF.
For organisasjoner i Oslo og Akershus.
Formalet var a belyse prosjektet og overføre kompetanse fra Akershus som var
godt i gang med prosjektet til Oslo som var i startgropa.

31. august

«Aktivitetsløft»-seminaret
Samarbeid med Akershus Fylkeskommune og regionalt rad.
For alle som vil bidra og samarbeide om et aktivitetsløft i Akershus.
Aktivitetsløftseminaret er en del av «Aktivitetsløftet» – regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus, og seminaret skal være en arlig
møteplass og workshop for arbeidet med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i
Akershus.

2. – 10. september

Friluftslivets uke i Akershus 2017
Samarbeid mellom natur- og friluftsorganisasjonene i fylket i regi av FNF.
For alle organisasjoner som vil synliggjøre friluftslivet med det formal a
inspirere folk til a komme seg ut, og vise mangfoldet av friluftsaktiviteter som
finnes.
Under Friluftslivets uke 2017 var det 33 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.
FNF Akershus arrangerte et fellesarrangement i samarbeid med Besøkssenter
vatmark Nordre Øyeren i Fetsund, Fet kommune pa Friluftslivets dag 3.
september. Blant annet speidere, NJFF Akershus, NOFOA og BUA var tilstede.
Det var godt oppmøte, og om lag 500 personer var innom arrangementet. De
fleste var barnefamilier.
FNF Akershus og FNF Oslo gjennomførte en felles promotering av Friluftslivets
uke i Oslo og Akershus ved utarbeidelse av et program for alle aktivitetene i
regionen, annonsering i digital- og papiraviser, annonsering pa Facebook og
utsendelse av pressemeldinger.
Les mer og se programmet: http://fnf-nett.no/14311.14313.Friluftslivets-ukei-Akershus.html

28. september
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«Best practice»-seminar
FNF Akershus arrangerte et seminar der organisasjonene ble invitert til a dele

det arbeidet de er mest stolt av og som har gitt resultater med det formal a
komme til nytte for andre organisasjoner. To foredrag ble holdt:
Hvordan få til hensynsfull aktivitet og flerbruk i naturområder
Naturopplevelse kan være en viktig motivasjonsfaktor for a fa folk ut i aktivitet.
I omrader rike pa naturopplevelser som f.eks. spennende biologisk mangfold
eller kulturminner ma man ogsa være ekstra varsom for a ikke forringe
kvalitetene. Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK) har gode erfaringer
med a bruke naturomrader hensynsfullt til orienteringsporten. Martin Veastad
fra AOOK redegjorde for hvilke retningslinjer som gjelder for o-idrettens
samarbeid med rettighetshavere for grunneiere, vegetasjon og dyreliv ved
arrangementer i regi av AOOK. Éksempel-saker ble presentert.
Synliggjøring av natur og friluftsliv for befolkningen
Én annen viktig faktor for a fa folk og inspirere til ivaretakelse av a vise fram
hva naturen har a tilby. Rigmor Arnkværn fra Bærum natur- og friluftsrad
fortalte om to vellykkede arrangementer de har arrangert dette aret - hva de
tenkte, hva de gjorde, hvordan det gikk og økonomi:
Seminaret «Var praktfulle natur – kysten i Bærum»
Naturfestivalen «Drømmeuke ved Koslas-Dælivann»
Powerpointer fra seminaret: http://fnf-nett.no/14800.Ékstraordinartarsmote-i-FNF-Akershus-og-Best-practice-seminar.html

14. november
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Kurs i politisk påvirkning
Samarbeid md FNF Oslo og OOF.
Det første kurset samarbeidet FNF/OOF fikk i stand var kurs i politisk
pavirkning. Kathrine Gramnæs, fagsjef samfunnskontakt i DNT, holdt kurset der
deltakerne fikk tips og triks til hvordan fa gjennomslag hos politikere.
Innledningen ble etterfulgt av en workshop der deltakerne fikk mulighet til a
bruke tipsene pa egne saker. Kurset var vellykket, og 26 personer fra flere ulike
organisasjoner deltok. Det var ogsa flere som gjerne skulle ha deltatt, men som
ikke kunne komme.

Organisatorisk
TILSLUTTEDE ORGANISASJONER
Forum for natur og friluftsliv Akershus fikk en ny (*) tilslutning i 2017 og ble utvidet til tolv
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
Norsk Ornitologisk forening, avd. Oslo og Akershus (NOFOA) *

Samlet representerer disse organisasjonene over 200 000 medlemskap.

STYRE
Styre ble valgt pa arsmøtet 14. mars 2017 og har bestatt av:
Leder
Medlemmer

Sverre A. Larssen, DNT Oslo og Omegn (pa valg 2018)
Jørgen Fog, Skiforeningen (pa valg 2018)
Bjørn Faafeng, NOA (pa valg 2018)
Tom Fremstad, OOF
Hans Christian Wilter, NJFF Akershus (pa valg 2018)
Rigmor Arnkværn, BNF
Martin Veastad, AOOK

Det har vært avholdt 7 styremøter i FNF Akershus i 2017. I tillegg er det avholdt 1 arbeidsmøte med
deler av styret i forbindelse med strategiplanen, og 1 møte med og angaende lokale FNF. Det har ogsa
vært flere møter mellom styreleder og koordinator.

ADMINISTRASJON
Koordinator i FNF Akershus er Maria Rundhaugen Tesaker i 100% stilling. Kontorplass har vært hos
Oslo og Omland Friluftsrad i Storgata 28A i Oslo sentrum.

ÅRSMØTET OG FELLESMØTER
Årsmøtet for 2016 ble avholdt 14. mars 2017 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler Storgata 3.
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Før selve arsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren Tom Schandy foredraget
Nordisk villmark med bilder av vakker nordisk natur og dens planter og dyr supplert med historier fra
felten. Det var 13 personer tilstede fra i alt 11 organisasjoner. Av de tilstedeværende organisasjonene
var 8 stemmeberettigede. I tillegg var FNF koordinator Maria Rundhaugen Tesaker til stede.
Følgende organisasjoner deltok pa arsmøtet:
• 4H Akershus og Oslo v/ Johan Blakkisrud
• Bærum Natur- og Friluftsrad v/ Rigmor Arnkværn
• DNT Oslo og Omegn v/ Sverre A. Larssen
• Gjellerasmarkas Venner v/ Knut Arne Moen
• Lillomarkas Venner v/ Arne Odden
• Naturvernforbundet Oslo og Akershus v/ Gjermund Andersen og Bjørn Faafeng
• Norsk Ornitologisk Forening Oslo og Akershus v/ Hakan Billing og Susanne Lemmingson
• Oslo og Omland Friluftsrad v/ Tom Fremstad
• Oslofjordens Friluftsrad v/ Gunnhild Laxaa
• Skiforeningen v/ Jørgen Fog
• Østmarkas Venner v/ Helga Gunnarsdottir
Ét ekstraordinært årsmøte ble avholdt 28. september 2017 for a justere vedtektene.
Følgende organisasjoner deltok pa arsmøtet:
• Bærum Natur- og Friluftsrad v/ Rigmor Arnkværn
• DNT Oslo og Omegn v/ Sverre A. Larssen
• Naturvernforbundet Oslo og Akershus v/Bjørn Faafeng
• Oslo og Omland Friluftsrad v/ Tom Fremstad
• Skiforeningen v/ Jørgen Fog
• Østmarkas Venner v/ Helga Gunnarsdottir og Kjell Sandberg
• NJFF Akershus v/ Hans Christian Wilter
• FNF Oppegard v/Harald Lundstedt
• Akershus og Oslo Orienteringskrets v/ Martin Veastad
Éndringene i vedtektene ble vedtatt av møtet.
Koordinator var ogsa tilstede pa en av de to felles FNF-samlingene i april og september (deltok ikke pa
varsamlingen pga. sykdom).

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 startet vi et samarbeid i 2016 som ble videreført og videreutviklet i 2017.
I 2017 har samarbeidet FNF/OOF:
•
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Fortsatt med nyhetsbrevet «Friluftsnytt» som vi har fatt mange gode tilbakemeldinger pa siden
oppstarten i september 2016.

•

•
•
•

Kartlagt forventninger til forumet/paraplyorganisasjonen og behovet for kompetanse ved hjelp
av en spørreundersøkelse. Denne undersøkelsen blir brukt som basis i utvikling av kurs- og
seminarrekker.
Établert fast en praksis med samarbeidsmøter hver 14. dag der saker diskuteres og egne
arrangementer planlegges.
Startet med kursopplegg for natur- og friluftsorganisasjoner.
Fortsatt planlegging av seminarrekker for natur- og friluftsorganisasjoner.

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 månedlige skype-møter der saker
av felles interesse diskuteres.
I 2017 hadde Region Oslofjord 2 fysiske samlinger:
26. – 28. april - Samling i Telemark
Plastforsøpling i skjærgarden, fugleregistrering, skogvern og truede naturtyper var temaer FNFkoordinatorene i Oslofjordregionen lærte mer om pa fagsamlingen pa Jomfruland i Telemark.
Koordinator deltok.
5. desember – Samling i Vestfold
Malet med samlingen var a fa til bedre høringsuttalelser i fylkene ved dele kompetanse om innhold,
argumenter, faktasjekk og arbeidsmetoder rundt høringsuttalelser, dele arbeidsmetoder og jobbe
sammen om konkrete saker. (Koordinator matte melde avbud grunnet sykdom).
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Økonomi
Forumets økonomi er tilfredsstillende.
I 2017 har FNF Akershus mottatt kr. 204 600,- i driftstøtte og i tillegg kr. 52 500,- som ekstra midler til
regionale organisasjoner av Akershus fylkeskommune. Av Norsk Friluftsliv har vi mottatt kr. 25 000,- i
støtte til Friluftslivets uke. Gjennom FNF nasjonalt har vi mottatt kr. 13 563,- i moms-refusjon. Andre
inntekter er beløp for konsulentoppgaver for FNF Oslo i november og desember utført av FNF Akershus,
og en gave gjennom Vipps av ukjent grunn.
De totale inntektene i 2017 var pa kr. 302 221, 95,- og de totale kostnadene i 2017 var pa kr
239 512,97,-. Forumets overskudd for 2017 ble pa kr. 62 708,98,-.
Foreningens egenkapital er god og utgjør per 31.12 2017 kr. 695 961,90,-.
Arsregnskapet for 2017 og revisjonsberetning følger etter arsberetningen.
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av arsregnskapet.
Styret mener at arsregnskapet gir et rettvist bilde av FNF Akershus eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat.
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Kontaktinformasjon
Kontaktperson
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator FNF Akershus
akershus@fnf-nett.no
45 16 68 79

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus (FNF Akershus)
Org. nr.: 918940359
Adresse: c/o OOF, Storgata 28A, 0184 Oslo
E-post: akershus@fnf-nett.no
Tlf.: 45 16 68 79
Web: www.fnf-nett.no/akershus
Facebook: www.facebook.com/AkershusFNF
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