Å

ÅRSMELDING
2018

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV
AKERSHUS

INNHOLDSFORTEGNELSE
Innhold
Innledning _____________________________________________________________________________________________ 1
Saker____________________________________________________________________________________________________ 2
Organisatorisk ________________________________________________________________________________________ 13
Økonomi ______________________________________________________________________________________________ 16
Kontaktinformasjon __________________________________________________________________________________ 17

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 er av felles interesse i organisasjonene.
I 2018 har FNF Akershus:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Arbeidet for a være 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.
Arbeidet for 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.
Informert om høringssaker og andre relevante nyheter gjennom nyhetsbrevet Friluftsnytt,
behandlet sakene og skrevet uttalelser der det har vært ønske om dette.
Fulgt opp endringer og prosesser i FNF og i regionreformen.
Arrangert seminar og kursrekker for natur- og friluftsorganisasjonene i fylket.
Hatt prosjektledelse for ny profil og nettsider for FNF, samt bidratt i prosjektet digitalisering av
FNF.
Deltatt i ansettelsesprosessen av ny koordinator for FNF Oslo og bidratt med opplæring for
vedkommende.
Vært support for drift web-løsningen til FNF-nett for andre koordinatorer og daglig leder.

Én ny organisasjon (Nesodden Kajakklubb) har i løpet av 2018 blitt med i FNF Akershus, slik at antall
tilsluttede organisasjoner na er tretten. Til sammen representerer organisasjonene over 200 000
medlemskap.
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Saker
UTTALELSER
Politiske innspill for natur og friluftsliv - FNF Akershus
FNF Akershus med tilsluttede organisasjoner har utarbeidet 16 punkter som vi mener det bør fokuseres på for å
kunne gi befolkningen i Akershus gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv, i en natur som forvaltes på en
bærekraftig måte.
Sendt til alle fylkeslag og kommunelag av de politiske partiene
30. november 2018
Uttalelse til melding om Setten vindkraftverk, Aurskog-Høland
FNF Akershus mener NVE bør anmode tiltakshaver om å trekke meldingen om Setten vindkraftverk siden
planområdet omfatter viktige natur- og friluftslivsverdier, og det er tvilsomt om nytten av den fornybare energien
kan vektlegges tyngre enn tiltakets forringelse av naturen. Området er heller ikke inkludert i arbeidet med nasjonal
ramme for vindkraft på land, og det er sterk lokal motstand blant innbyggerne i nærområdet.
Vi gir innspill til utredningsprogram i tilfelle prosjektet, mot formodning, videreføres. Generelt er det viktig for oss
at alle utredninger må gjennomføres av seriøse firma i henhold til den velkjente og mye brukte metodikken i
Statens vegvesens Håndbok V712. I tillegg kommer vi med spesifikke innspill til tiltakshavers foreslåtte
utredningstemaer.
Støttes av Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus,
Akershus og Oslo Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, og Norsk Ornitologisk
Forening, avd. Oslo og Akershus. Støttes også på prinsipielt grunnlag av Bærum natur- og friluftsråd.
Sendt til NVE
30. november 2018
Brev til kommunen angående mulig vindkraftverk i Setskog
FNF Akershus ønsker med dette brevet å informere Aurskog-Høland kommune om de negative konsekvensene et
vindkraftverk kan ha for interesser relatert til natur og friluftsliv. På bakgrunn av dette håper vi kommunen vil
vurdere om behovet for vindkraft er stort nok til å rettferdiggjøre store, irreversible naturinngrep i kommunen.
Støttes av Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus,
Akershus og Oslo Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, og Norsk Ornitologisk
Forening avd. Oslo og Akershus
Sendt til Aurskog-Høland kommune
14. november 2018
Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land
NVE jobber for tiden med å utarbeide et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Formålet med
rammene er å bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. Områdene skal
velges ut med utgangspunkt i vindressurser og nettkapasitet, og avstemmes mot andre viktige miljø- og
samfunnshensyn. Område 1 berører Hedmark fylke, område 2 berører Hedmark og Akershus. Uttalelsen tar for seg
FNF Hedmark og FNF Akershus med tilhørende organisasjoner sine kommentarer rundt disse områdene.
Støttes av Hamar og Hedemarken Turistforening, DNT Finnskogen og omegn,
DNT Odal, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Hedmark, Glåmdal krets av Norges
Speiderforbund, Hedmark krets av Norges Speiderforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark,
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Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hedmark.
Sendt til NVE
19. oktober 2018
Ang. utredningsarbeid for ny regional kraftsystemutredning for Oslo, Akershus og Østfold
Regional kraftsystemutredning for området Oslo, Akershus og Østfold skal revideres. Hafslund har i den
forbindelse, sendt ut et varsel om oppstart av utredningsarbeid for ny regional kraftsystemutredning for Oslo,
Akershus og Østfold for perioden 2018 - 2038. Oslo og omland friluftsråd, FNF Østfold, FNF Oslo og FNF Akershus
sendte sammen et brev der vi ber om å holdes oppdatert.
Sendt til Hafslund
16. oktober 2018
Uttalelse kommuneplan arealdel Nannestad
Nannestad kommune har tatt gode beslutninger rundt arealinnspill. Vi er fornøyd med at kommunen vil
tilrettelegge for arealeffektiv utbygging og grønn grense i møtet med befolkningsveksten og minner om hvor viktig
det er å fortette med kvalitet i områdene der boligutbyggingen skal bli størst.
Sendt til Nannestad kommune
15. oktober 2018
Uttalelse til kommuneplanens arealdel Sørum
Sørum kommune har lagt fram en veldig god arealdel som ivaretar temaer innen vårt interessefelt, med oversiktlige
framstillinger og et svært godt kunnskapsgrunnlag. Vi er fornøyd med at kommunen vil tilrettelegge for
arealeffektiv utbygging og grønn grense i møtet med befolkningsveksten og minner om hvor viktig det er å fortette
med kvalitet i områdene der boligutbyggingen skal bli størst. Vi påpeker behovet for å ivareta forbindelseslinjer og
nærfriluftsområder i noen av enkeltområdene. Videre påpeker vi at lovbestemmelser angående fremmede arter bør
inkluderes kommuneplanens bestemmelser.
Sendt til Sørum kommune
24. september 2018
Uttalelse kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Aurskog-Høland
Aurskog-Høland kommune har mange gode målsetninger for kommuneplanens arealdel. Vi savner henvisning til
flere nasjonale og regionale føringer og ber om at disse blir inkludert. Vi er fornøyd med at kommunen vil
tilrettelegge for arealeffektiv utbygging og grønn grense i møtet med befolkningsveksten. Vi minner om viktigheten
av å fortette med kvalitet i områdene der boligutbyggingen skal bli størst. Vi anbefaler kommunen implementere en
satsing på friluftsliv for å bedre befolkningens fysiske og mentale helse Både gjennom å bli med på Aktivitetsløftet i
regi av Akershus fylkeskommune og ved å samarbeide med frivilligheten i kommunen. Videre ber vi om drift og
skjøtsel som fremmer folkehelse og biologisk mangfold. Til slutt påpeker vi at konsekvensutredningen for
arealinnspillene er noe uklar.
Sendt til Aurskog-Høland kommune
21. september 2018
Uttalelse til Bogen hyttefelt, behandling av endringsforslag til kommuneplanen 2018-2040, Hurdal
kommune
FNF Akershus er fornøyd med at kommune ønsker å redusere utvidelsen Bogen hyttefelt pga. natur- og
friluftlivsverdier. Vi ber allikevel kommunen kreve følgende av utbygger hvis utvidelsen gjennomføres: Unngå
privatisering av strandsonen, tilrettelegge for allmenn ferdsel, unngå at absolutt alt areal blir bebyggelse og anlegg,
hensynta vilttrekk, ivareta elver og elvekanter og ivareta de viktige naturtypene.
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Sendt til Hurdal kommune
30. august 2018
Uttalelse til planprogram for Gjerdrum kommuneplan 2018 -2030
FNF Akershus synes Gjerdrum kommune har mange gode målsetninger for kommuneplanens arealdel. Vi savner
henvisning til noen nasjonale og regionale føringer: stortingsmeldingene om naturmangfold og friluftsliv,
folkehelseloven og regionale plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Akershus og ber om at disse blir inkludert.
Vi minner om og utdyper også viktigheten av å fortette med kvalitet i områdene der boligutbyggingen skal bli
størst, dvs. godt kunnskapsgrunnlag om naturverdiene og bruken av området, verdien av ivaretakelse av
sammenhengende grønne og blå strukturer og naturområder av stor størrelse og nærhet til grøntområder for
befolkningen. Vi ber også kommunen ha et helhetlig perspektiv på arealplanleggingen i kommunen.
Sendt til Gjerdrum kommune
28. august 2018
Uttalelse til ny felles kommunal veinorm for kommunene på Romerike
FNF Akershus savner et kapittel som omhandler temaet vei og biologisk mangfold. Kommunen er ansvarlig for
ivaretakelse av biologisk mangfold gjennom å ivareta artsrike vegkanter og bekjempe fremmede arter.
Sendt til Rælingen kommune
16. august 2018
Uttalelse til kommuneplan for Vestby 2019 -2030
Vestby kommune jobber med samfunnsdel og arealdel, og forslaget fra kommunen inneholdt mange gode
momenter. FNF Akershus bidro til uttalelsen fra FNF Vestby og støtter denne. I tillegg til generelle kommentarer
inneholder uttalelsen tilbakemeldinger på avsnitt som er mangelfulle, særlig med tanke på naturmangfold.
Sendt til Vestby kommune
14. august 2018
Uttalelse til reguleringsplan Ringeriksbanen og E16
FNF Akershus bistod OOF i arbeidet rundt saken og i utarbeidelse av denne høringsuttalelsen. Den omfattende
uttalelsen støtter de samfunnsmessige positive effektene av Ringeriksbanen, men påpeker samtidig negative
effekter for natur og friluftslivet i Marka og Bærum. Belastningene i Bærum/Marka er spesielt knyttet til de
områdene der en skal etablere tunnelåpninger (riggområder/tverrslag) for å kunne ta ut steinmasser fra
hovedtunellen, og de store områdene på Sollihøgda der en skal lagre steinmasser permanent eller midlertidig. En
hovedutfordring med planen er manglende vurderinger og dokumentasjon av naturmangfoldet i disse områdene.
Også friluftslivsverdiene kommer noe dårlig fram i planen. I tillegg er det utfordringer knyttet til transport av
masser og støy- og støvproblematikk knyttet til utnyttelse (steinknusing) av overskudds-massene.
Sendt til Bane NOR
29. juni 2018
Uttalelse til Nannestads kommuneplan for 2018-2035, samfunnsdelen
Nannestad kommune har lagt fram flere mål med strategier i forslaget til kommuneplan for 2018-2035. Da
Nannestad har unike naturområder er vi glad for at kommunen setter fokus på ivaretakelse av disse, bl. a. gjennom
arbeidet med kommunedelplan for biologisk mangfold. Ifølge kommuneplanen er Nannestad kommunes
utfordringer bl.a. økt befolkningsvekst og utfordringer relaterte til folkehelse. Vi anbefaler kommunen
implementere en satsing på friluftsliv for å bedre befolkningens fysiske og mentale helse, både gjennom å bli med
på Aktivitetsløftet i regi av Akershus fylkeskommune og ved å samarbeide med frivilligheten i kommunen.
Sendt til Nannestad kommune
12. juni 2018
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Uttalelse til planprogram for planvedlikehold av kommuneplanen Nes 2015-2030
I uttalelsen støtter vi kommunens forslag om endring av arealformål til ravineområde og andre kartlagte
naturtyper omgjøres til LNF og passende hensynssoner som i større grad ivaretar områdene. I tillegg ba vi
kommunen bruke kunnskapen til de lokale og regionale natur- og friluftsorganisasjonene i alle kommunens
planprosesser.
Sendt til Nes kommune
18. mai 2018
Uttalelse til kommuneplan Hurdal kommune 2018 - 2040
Ifølge kommuneplanen er Hurdal kommunes utfordringer økt befolkningsvekst og livsstilssykdommer. Vi er
fornøyd med at kommunen vil tilrettelegge for arealeffektiv utbygging og grønn grense i møtet med
befolkningsveksten. Vi anbefaler kommunen implementere en satsing på friluftsliv for å bedre befolkningens
fysiske og mentale helse, både gjennom å bli med på Aktivitetsløftet i regi av Akershus fylkeskommune og ved å
samarbeide med frivilligheten i kommunen. Vi anbefaler kommunen å revurdere arealinnspill 1. Bogen - Hyttefelt i
natur- og friluftsområde, og etterlyser mer utfyllende utredning rundt konsekvensene for arealinnspill 10. Haugnes
- Motorsportbane på is i friluftsområde. Videre etterlyser vi også bedre tilgang til informasjon rundt planprosesser,
tilgang til plandokumenter for vedtatte og igangsatte overordnete planer, og tilgang til kommunens
kunnskapsgrunnlag.
Sendt til Hurdal kommune
18. mai 2018
Uttalelse til søknad om nedleggelse av dammer på Nedre Romerike, Akershus
Uttalelsen tar for seg Tientjern, Abbortjern, Senneruddammen, Bæreggtjern, Lunderåsdammen og Lundertjern i
Fet, Sørum og Skedsmo kommuner. I uttalelsen begrunner vi hvorfor FNF Akershus er uenige med enkelte av
vurderingene av konsekvenser konsesjonssøknadene da flere av konsekvensvurderingene for landskap,
naturmangfold, friluftsliv og samfunnsinteresser for oss synes å være vurdert for positivt. Videre mener vi at
kunnskapsgrunnlaget bør også vurderes, slik at det er i tråd med blant annet naturmangfoldlovens krav. FNF
Akershus fraråder å legge ned dammene i Akershus da vannene har verdi både for friluftsliv og naturmangfold. Vi
ønsker sterkt at kommunene overtar disse. Om de allikevel skulle bli lagt ned foreslår vi krav til avbøtende tiltak.
Sendt til NVE
8. april 2018
Uttalelse til planprogram for ny vannforsyning Oslo
FNF Akershus bidro til uttalelsen fra OOF og DNT angående etableringen av bedre vannforsyning til Oslo, gjennom
Bærum kommune. Uttalelsen støttet etablering av bedre vannforsyning til Oslo, slik at vannberedskapen blir bedre
og tryggere. Videre ble det påpekte at etableringen av tunellen medfører noen større utfordringer for natur og
friluftslivet. Det dreier seg blant annet om de enorme steinmassene som skal ut av fjellet, og som det må finnes
egnet bruk eller deponier for. I tillegg dreier det seg om etablering av tverrslag og bygg i viktig natur og
friluftslivsområder og viktigheten av å unngå at vann og vassdrag påvirkes negativt av tunellbyggingen. Viktige
momenter for natur- og friluftsinteressene er derfor: Valg av områder for tverrslag/dagsone og veier til disse
områdene, massehåndtering og valg av områder for permanent og/eller midlertidig massedeponi, god utredning av
temaer som angår natur- og friluftsliv og god medvirkning inkludert befaringer.
Sendt til Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
19. mars 2018
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Uttalelse til Strategisk helse og velferdsplan 2018- 2030 for Nes kommune
Natur- og friluftsorganisasjonene i Akershus mener det som stor brist at friluftsliv mangler i Nes kommunes
strategiske helse- og velferdsplan 2018 - 2030. Vi ba derfor kommunen om å inkludere friluftslivsaspektene i
planen. Dette ble begrunnet med at det er viktig å satse på friluftsliv i folkehelsearbeidet fordi friluftsliv gir bedre
psykisk og fysisk helse, er en lavterskelaktivitet som trenger minimalt med forhandsferdigheter og fordi
tilrettelegging for friluftsliv er lite ressurskrevende for samfunnet og den enkelte.
Støttes av Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet
Oslo og Akershus, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Skiforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforbund
– Akershus, Norsk Organisasjon for Terrengsykling – Oslo og Omegn, Lillomarkas Venner og Bærum
Natur- og Friluftsråd.
Sendt til Nes kommune
1. mars 2018
Innspill til søknad om tiltak i alunskifer på Taraldrud
Organisasjonene er glad for at det nå blir ryddet opp i alunskiferdeponiet på Taraldrud. Vi ønsker derimot ikke at
området skal omreguleres og utvikles til døgnhvileplass for tungtransport etter at opprydningen er ferdig. E6 og
det kommende beredskapssenteret i Marka vil sammen utgjøre enorme barrierer for tilgangen til Marka for
Oppegårds befolkning. I tillegg vil nærfriluftsområdene bli støyforurensede. En døgnhvileplass vil forsterke
barrierer og støyforurensningen ytterligere. Området bør tilbakestilles til naturområde.
Støttes av Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Akershus og Oslo
Orienteringskrets, Oslo og Omland Friluftsråd, Skiforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Norsk
Organisasjon for Terrengsykling – Oslo og Omegn, Lillomarkas Venner og Bærum Natur- og Friluftsråd. Brevet
støttes også Bærekraftig Follo.
Sendt til Statens strålevern
1. mars 2018
Klage på vedtak av hogstmelding i Nittedal
FNF Akershus og Friluftsliv i Nittedal (FRINI)/Nittedals friluftsorganisasjoner klaget på vedtak (datert 19. januar,
ref. 2017/5269) av hogstmelding angående hogst i Nittedal sør for Varingskollen skisenter. Bakgrunnen for klagen
er landbrukskontorets manglende kunnskap angående kulturverdier og kulturminner som finnes i området. Vi
påpekte at det skal vises hensyn til den gamle ferdselsveien Sørslepen, ved at hogstmaskin og lastbærer kun krysser
denne på ett punkt.
Støttes av Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet
Oslo og Akershus, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Oslo og Omland Friluftsråd.
Sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus via Regionkontor Landbruk
8. februar 2018
Alle uttalelser er å finne i sin helhet her: http://www.fnf-nett.no/12860.7033.Uttalelser.html

MØTER OG REPRESENTASJON
DATO

HVA

11.
jan

Konferanse: Økonomiske
levekårsforskjeller og friluftsliv
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HVEM

HVOR

ARRANGØR

Oslo

Oslo og omland friluftsråd

16.
jan
01.
feb.
21.
feb.
05.
mars
13.
april
17.
april

Styremøte Frognmarkas Venner
Angående lokalt FNF

Drøbak
Oslo

Norsk Friluftsliv

FNF Oslo og NOA

Oslo

NOA

Årsmøte FNF Vestfold, innlegg

FNF Vestfold

Tønsberg

FNF Vestfold

Møte i regionalt råd

Regionalt råd

Oslo

Akershus fylkeskommune

Frivillighetskonferansen 2018: I
støpeskjeen. Omstilling til Viken

Oslo

19.
april

Seminar: Forvaltning av urbane
vassdrag

Oslo

04.
mai
04.
mai
24.
mai
30.
mai
30.
mai

Aktivitetsløftseminaret

Oslo

VOFO, Akershus
Musikkråd, ABUR, AKFO,
AI, ATR, Akershus
Fylkeskommune
Oslo Elveforum, Bærum
Elveforum og Asker
Elveforum
Akershus fylkeskommune
og regionalt råd

6.
juni
11.
juni
15.
juni
27.
juni
29.
juni
13.
aug.
31.
aug.
6.
sep.
26.
sep.
11.
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Friluftslivets helsepolitiske
seminar
Møt angående skog i Oslo og
Akershus

Frognmarkas Venner

Møte i regionalt råd

Regionalt råd

Oslo

Akershus fylkeskommune

Folkemøte om Ringeriksbanen

Offentlig

Bærum

Bane NOR

Møte i regionalt råd

Regionalt råd

Oslo

Akershus fylkeskommune

Innspillsmøte nasjonal
handlingsplan for fysisk aktivitet,
regionalt råd
Konferanse: Fremmede
organismer – risiko for natur,
plante- og dyrehelse
Befaring: Nedleggelse av dammer
i Akershus
Konferanse: Landskonferanse
friluftsliv 2018

Regionalt råd

Oslo

Helsedirektoratet

Oslo

Artsdatabanken og
Vitenskapskomiteen for
mat og miljø
NVE

Møte angående regionreform
Viken

Styrerepresentanter
fra FNFene +
koordinatorer

Konferanse: Miljømessige
utfordringer knyttet til
kunstgressbaner
Styremøte FNF Vestby angående
kommuneplan

NVE og organisasjoner

Nedre
Romerike
Alta

Finnmark Friluftsråd

Oslo

Koordinatorene

Råde

FNF Vestby

Vestby

Østfold, Akershus og
Trøndelag
fylkeskommuner
FNF Vestby

Møte i regionalt råd

Regionalt råd

Oslo

Akershus fylkeskommune

Møte med Sabima angående
samarbeid

FNF Oslo og Sabima

Oslo

FNF Akershus og FNF Oslo

Seminar: Hvorfor ta vare på
naturmangfold i et endret klima?

Offentlig

Oslo

Sabima

Møte i regionalt råd

Regionalt råd

Oslo

Akershus fylkeskommune

okt.
19.
okt.
30.
okt.
31.
okt.
15.
nov.
19.
nov.
4.
des.
6.
des.

Møte med Klima- og
miljødirektoratet

Alle koordinatorer +
daglig leder FNF

Oslo

Klima- og miljødirektoratet

Miljødirektoratets årlige
friluftsamling
Møte angående regionreform
Viken
KVU Statens Vegvesen

FNF, kommuner,
fylkeskommuner ++
Samme som sist

Oslo

Miljødirektoratet

Oslo

Koordinatorene

Organisasjoner og
kommuner

Fredriksta
d

Statens Vegvesen

Oslo

Miljødirektoratet

Helhetlig plan for Oslofjorden
Regionsamling kommuneplaner

Region Oslofjord

Sandefjord

FNF Vestfold

Konferanse: Forskning i Friluft

Myndigheter,
organisasjoner,
næring,

Tønsberg

Norsk Friluftsliv og DNT

Koordinator var ogsa tilstede pa årets 2 felles FNF-samlinger i regi av FNF nasjonalt i mars og oktober.
Varsamlingen ble i ar planlagt og arrangert av koordinatorene, og koordinator deltok i
planleggingskomiteen.
FNF Akershus har ogsa vært med pa Flerkulturell Friluftsfest arrangert 3. september pa Sognsvann i
Oslo i regi av Oslo og Omland Friluftsrad.

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.
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. Radets medlemmer er fra store deler av Akershus fylke,
bade fra kommuner, idrettsrad og FNF Akershus. Fylkeskommunen skal fortsatt ha avgjørende
myndighet
Sammensetningen av utpekte representanter fra FNF Akershus er endret noe i løpet av 2018. Gjeldene
representanter er Hanne Tretterud Lund (DNT Oslo Og Omegn), Tom Fremstad (Oslo og omland
friluftsrad) og Maria Rundhaugen Tesaker (koordinator, FNF Akershus).
Radet har i 2018 hatt 4 radsmøter, ett møte med helsedirektoratet og arrangert Aktivitetsløftseminaret
sammen med Akershus fylkeskommune.
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INFORMASJON
Nyhetsbrevet Friluftsnytt
FNF Akershus utgir nyhetsbrevet Friluftsnytt i samarbeid med OOF og FNF Oslo. I nyhetsbrevet
informeres det om aktuelle og pagaende høringssaker, kurs, arrangementer og nyheter som er av
interesse for natur og friluftslivsorganisasjonene. Det brukes som et verktøy bade for a informere og
opplyse og som en kanal for dialog mellom FNF og organisasjonene.
Nyoppusset nyhetsbrev Pa grunn av økt arbeidskapasitet (nyansatt i 100 % stilling i FNF Oslo) har vi
endelig fatt gjennomført ønskede endringer av nyhetsbrevet. Dette har resultert i et nyoppusset
nyhetsbrev og en hyppigere utsendelsesfrekvens. Nyhetsbrevet er na mye ryddigere og mer
brukervennlig og sendes ut fast hver 14. dag (tidligere ca. en utgave per maned). I 2018 ble det utgitt 20
utgaver av nyhetsbrevet. Vi har ogsa foretatt en opprydning adresselista for utsendelse av Friluftsnytt
som følger de nye reglene for personvern (GDPR).
Redaksjonsmøter I forbindelse med utgivelsene av Friluftsnytt har FNF Oslo, FNF Akershus og OOF
regelmessige redaksjonsmøter der saker gjennomgas og arbeid fordeles. Pa denne maten unngar vi
dobbeltarbeid blant de tre organisasjonene og sikrer at ressursene brukes pa en fornuftig mate.
Informasjon om nyhetsbrevet, pamelding og alle utgitte utgaver finnes her:
http://www.fnf-nett.no/16681.16683.Nyhetsbrev.html
Nettsider og sosiale medier
Nyheter, høringsuttalelser, arrangementer, nyhetsbrev og styrereferater 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/
I media
FNF Akershus eller en av de lokale FNF i fylket har vært med i 17 medieoppslag i løpet av 2018.
Oppslagene gjaldt hovedsakelig lokale FNF i Oppegard, Vestby og Nesodden.
Annet
Koordinator skrev en artikkel Ringeriksbanen og prosessen sa langt, med hovedfokus pa traseen
gjennom Bærum, til Naturvernforbundet i Bærum (NiB) sitt medlemsblad, Nøttekraka, etter forespørsel
NiB. Artikkelen ble publisert i Nøttekraka nr. 1 - 2018.
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ARRANGEMENTER, KURS OG SEMINARER
FNF Akershus, FNF Oslo og OOF har som ambisjon a arrangere kurs og fagseminarer for natur- og
friluftsorganisasjonene i regionen som et kompetansehevende tiltak. Vi ser at det er stor interesse for
slike lavterskelkurs, særlig blant lokallag av frivillige organisasjoner, og det er ytret ønske om slike kurs
rundt mange andre relevante temaer.
Vi er i oppstartsfasen og prøver fortsatt a finne fram til passende tema, kursformater, lokaler o.l. Notat
fra kurs og seminarer
FNF Akershus har i løpet av 2018 arrangert følgende:
17. januar:

Kurs: Bruk av Facebook for organisasjoner
Oslo sentrum
Samarbeid med FNF Oslo og OOF.
For natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo og Akershus.
Formalet var a hjelpe natur- og friluftsorganisasjoner a bruke Facebook for a na
ut med sine aktiviteter. 34 personer fra 20 ulike organisasjoner deltok. Notat
fra kurset ble sendt til deltakere i etterkant.

30. januar

Seminar: Nedleggelse av dammer i Akershus og Marka
Lillestrøm
Samarbeid med OOF.
For alle interesserte.
I forbindelse med høringssaken «Nedleggelse av 20 dammer i Akershus og
Marka» der Nedre Romerike vannverk søkte NVÉ om nedleggelse av dammer i
Akershus, inviterte FNF Akershus og OOF til seminar med det formal a
informere om saken, gi muligheter for a kunne stille spørsmal, og avklare
hvordan natur- og friluftsorganisasjonene ønsker a ga videre med dette.
Innledere var Nedre Romerike Vannverk, NVÉ, Natur og friluftsorganisasjonene
i regionen. 38 personer fra 27 ulike organisasjoner deltok (politikere,
kommuneansatte, organisasjoner, vannmyndigheter og fylkesmannen). Notat
fra seminaret ble sendt til deltakere i etterkant.

28. februar

Kurs: Tilskuddsportalen og hvordan skrive en god søknad
Oslo sentrum
Samarbeid med OOF.
For natur- og friluftsorganisasjoner i Akershus.
Tilskuddsportalen er et verktøy for a effektivisere og forenkle arbeidet med a
søke tilskudd for organisasjoner og kommuner. Kurset tok for seg hvordan
generelt finne tilskudd til ditt formal, hvordan utarbeide en god søknad og
hvordan tilskuddsportalen fungerer. 8 personer fra 7 ulike organisasjoner
deltok
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4. mai

Aktivitetsløftseminaret
Oslo sentrum
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. Koordinator holdt en presentasjon om Friluftslivets uke.

5. juni

Befaring: Ringeriksbanen med Bane NOR
Bærum
Samarbeid med OOF.
I forbindelse med utbyggingen av Ringeriksbanen og høringen av
reguleringsplanen, arrangerte OOF og FNF, i samarbeid med Bane NOR, til en
heldags befaring av de planlagte tiltakene for Ringeriksbanen i Bærum og i
Marka (Bærum og Hole). Fra Bane NOR/Statens Vegvesen stilte
planleggingsleder for strekningen Maria Durucz og miljøradgiver Astrid
Busengdal. 13 personer deltok fra 7 ulike organisasjoner. Notat fra befaringen
ble sendt til deltakere i etterkant.

5. september

Kurs: Politisk påvirkning
Frognerseteren Friluftssenter, Oslo
Samarbeid med FNF Oslo og OOF.
Kathrine Gramnæs, fagsjef samfunnskontakt i DNT, holdt kurset der deltakerne
fikk tips og triks til hvordan fa gjennomslag hos politikere. Vi startet kurset
med grilling pa balpanner og balkaffe. 22 personer deltok fra 17 ulike
organisasjoner. Notat fra kurset ble sendt til deltakere i etterkant.

2. – 10. september

Friluftslivets uke i Akershus 2018
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 2018 var det 154 ulike arrangementer i regi av naturog 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 2.

Side 11

september. Det var godt oppmøte, og om lag 1000 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. Programmet ble sendt til alle biblioteker og frisklivssentraler i
regionen og distribuert digitalt. Friluftslivets uke ble i tillegg promotert
gjennom annonsering pa Facebook og utsendelse av pressemeldinger.
Les mer og se programmet:
http://fnf-nett.no/14311.14313.Friluftslivets-uke-i-Akershus.html

6., 7. og 8. november
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Kurs: Bruk av Facebook for organisasjoner
Samarbeid med FNF Oslo og OOF.
For natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo og Akershus.
Étter stor pagang pa kurset i januar arrangerte vi Facebook-kurs pa nytt. Denne
gangen ble 3 like kurs med færre deltakere per kurs satt opp. 37 personer fra
34 ulike organisasjoner deltok. Notat fra kurset ble sendt til deltakere i
etterkant.

Organisatorisk
TILSLUTTEDE ORGANISASJONER
Forum for natur og friluftsliv Akershus fikk en ny (*) tilslutning i 2018 og ble utvidet til tretten
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)
Nesodden kajakklubb *

Samlet representerer disse organisasjonene over 200 000 medlemskap.

STYRET
Styret ble valgt pa arsmøtet 12. mars 2018 og har bestatt av:
Leder
Medlemmer

Sverre A. Larssen, DNT Oslo og Omegn (pa valg 2019)
Jørgen Fog, Skiforeningen
Ulf Kristiansen, NOA
Tom Fremstad, OOF (pa valg 2019)
Hans Christian Wilter, NJFF Akershus
Rigmor Arnkværn, BNF (pa valg 2019)
Martin Veastad, AOOK (pa valg 2019)

Det har vært avholdt 7 styremøter i FNF Akershus i 2018. I tillegg er flere saker løst per e-post. 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
Årsmøtet for 2017 ble avholdt 12. mars 2018 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler Storgata 3.
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Før selve arsmøtet holdt landskapsarkitekt Rune Skeie fra Asplan Viak foredraget Byutvikling, natur og
friluftsliv der han reflekterte over fremtidens bynære friluftsliv. Det var 14 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:
• Bærum Élveforum v/ Bo Wingard
• Bærum Natur- og Friluftsrad v/ Rigmor Arnkværn
• DNT Oslo og Omegn v/ Sverre A. Larssen og Henning Hoff Wikborg
• FNF Oppegard v/ Harald Lundstedt
• Naturvernforbundet i Nittedal v/ Hiltrud Hemmersbach
• Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) v/ Bjørn Faafeng
• Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus (NJFF) v/ Hans Christian Wilter
• Norsk Ornitologisk Forening Oslo og Akershus v/ Susanne Lemmingson
• Oslo og Omland Friluftsrad (OOF) v/ Tom Fremstad
• Skiforeningen v/ Lisa Nasholm og Jørgen Fog
• Østmarkas Venner v/ Helga Gunnarsdottir og Kjell Érik Sandberg

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 2018.
I 2018 har samarbeidet FNF/OOF:
•
•
•
•
•

Fortsatt med nyhetsbrevet «Friluftsnytt». Oppdatert designet og organiseringen av
nyhetsbrevet, økt utsendelsesfrekvensen og etablert faste redaksjonsmøter.
Utarbeidet en mer brukervennlig database over kontakter/adresseliste over natur- og
friluftsorganisasjoner, myndigheter og andre relevante kontakter i Oslo og Akershus.
Fortsatt praksisen med samarbeidsmøter hver 14. dag der saker diskuteres og egne
arrangementer planlegges.
Fortsatt arbeidet 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.

Side 14

I 2018 hadde Region Oslofjord 3 fysiske samlinger:
11. – 12. januar - Samling i Akershus, Asker
Temaet for samlingen var arsmøtepapirer.
Koordinator arrangerte.
8. – 9. august – Samling i Østfold, Skjærhalden
Temaet for samlingen var politisk pavirkning. Vi fikk tips og triks av en lokalpolitiker og hadde «politisk
verksted» der vi arbeidet fram punkter som kan brukes til politikerinnspill lokale og regionale politikere
Koordinator deltok.
4. desember – Samling i Vestfold, Sandefjord
Temaet for samlingen var kommuneplaner. Vi delte kompetanse og erfaringer om innhold og
arbeidsmetoder rundt uttalelser til kommuneplaner med et formal a fa opprettet en sjekkliste for
kommuneplaner.
Koordinator deltok.
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Økonomi
Forumets økonomi er tilfredsstillende.
I 2018 har FNF Akershus mottatt kr. 262 800,- i driftstøtte og i tillegg kr. 87 300,- som ekstra midler til
regionale organisasjoner av Akershus fylkeskommune. Av Norsk Friluftsliv har vi mottatt kr. 35 000,- i
støtte til Friluftslivets uke. Gjennom FNF nasjonalt har vi mottatt kr. 12 374,- i moms-refusjon.
De totale inntektene i 2018 var pa kr. 390 974,- og de totale kostnadene i 2018 var pa kr 351 592,38,-.
Forumets overskudd for 2018 ble pa kr. 39 641,54,-.
Foreningens egenkapital er god og utgjør per 31.12 2017 kr. 781 155,79,-.
Arsregnskapet for 2018 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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