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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 7.juni 2017, kl. 16.30 – 18.00

Sted:

Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28

Tilstede:

Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen Fog
(Skiforeningen), Tom Fremstad, (OOF), Rigmor Arnkvern (BNF) og Hans
Christian Wilter (NJFF Akershus), Martin Veastad (AOOK) og Maria R.
Tesaker (FNF koordinator Akershus)

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
styremøte 3. mai 2017
Referatet ble godkjent med endring av Sak 2, Skogsforskriften, 2. setning «En arbeidsgruppe
bestående av Bjørn og Martin ble opprettet for å utarbeide forslag til vedtak om behovet for
bedre grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av Marka. Dette gjelder spesielt økt
kartlegging av naturverdier, kulturminner og friluftsverdier.»

2. FNF Akershus’ arbeidsmåte og virkeområde
Styremøter resten av året og fellesmøte
Datoer for årets resterende møter ble gjennomgått.
Vedtak:
Neste styremøte blir onsdag 30. august.
Fellesmøtet blir torsdag 28. september, kl. 18:00.

3. Friluftslivets uke
Koordinator orienterte kort om planene for FU 2017.
-

Fått innvilget 50 000,- av Norsk Friluftsliv.
Problemer med å engasjere organisasjonene til deltakelse.
Vurderer muligheten for å ha arrangement med lokale politikere om arrangement med
stortingspolitikere ikke lar seg gjennomføre.

Innspill: Norsk Friluftsliv burde vurdere å øke tidsrommet, der politiske aktiviteter kan
gjennomføres med støtte fra Norsk Friluftsliv, til for eksempel å inkludere 14 dager før selve
Friluftslivets uke.
Vedtak:
Koordinator sjekker mulighetene for å endre politisk arrangement med Norsk Friluftsliv.
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4. Sammenslåing FNF Oslo og Akershus
Viktige punkter:
-

Bør en sammenslåing utsettes til ny inndeling av fylker og regioner er avklart?
Akershus Fylkeskommune støtter oss med midler, deres mening som sammenslåingen
må undersøkes før møtet.
Hva mener FNF nasjonalt?

Vedtak:
Ny dato for møtet blir 30. august. Koordinator, styreleder og Hans-Christian møter. Styreleder
og koordinator kontakter Akershus Fylkeskommune og FNF Nasjonalt.

5. Fylkeslista over saker
Saker som bør diskuteres:
Beredskapssenter på Taraldrud – reguleringsplan ute
-

Høringsfrist 22. juni.
Støy er hovedproblemet + manglende detaljer på avbøtende tiltak.
FNF og OOF undersøker fakta. Hvor bred er brukergruppa av senteret? Hvor mye av
støyende øvelser blir inne og hvor mye ute?
OOF skrivet uttalelse som skal godkjennes på deres styremøte 20. juni.

Vedtak:
FNF Akershus blir med på uttalelsen til OOF. Uttalelsen skrives til og godkjennes på OOFs
styremøte. Hver gang deler av Marka foreslåes bygd ut skal vi stresse å få dette Markaarealet erstattet et annet Marka-areal av samme størrelse og kvalitet. «En bit av Marka ut –
en annen bit av Marka inn.»
Endring av Markagrensa Nittedal og Lunner
-

OOF har kontaktet sitt styrets advokat og behandlet saken i sitt styre.
OOF skriver uttalelse, vi kan bli med om ønskelig.

Kommentarer:
FRINI er for endringene i Nittedal. Her blir en bit av Marka tatt ut, og et annet verdifullt
område tatt inn. OOFs jurister har sett på saken, og de mener en bør kreve en
spissformulering av forslaget.
Nedleggelse av dammer
FNF Akershus, FNF Oslo og OOF hadde et internt møte angående dette. Vi bestemte:
-

Samle inn mer informasjon rundt dette.
Eventuelt infomøte for org. til høsten.
Eventuelt felles utspill til relevante myndigheter.

Kommentarer:
Det er behov for å sette opp kriterier for hva som er viktig for friluftsliv og natur med tanke på
dammene i Akershus. Viktig å prioritere dette videre. Bo Wingård i Bærum Elveforum er en
kompetanseperson det kan være nyttig og samarbeide med.
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6. Saker til orientering








FNF Akershus invitert til å ha stand på Frivillighetskonferansen Akershus 13. juni.
Akershus Fylkeskommune jobber for at friluftsliv skal komme inn i
frivillighetspolitikken og ønsker oss som deltaker.
Samarbeidet FNF Oslo, OOF og FNF Akershus arrangerer 2-kvelds seminar om
Markaloven sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 24. oktober og 31.
oktober. OOF koordinerer.
Samarbeidet FNF Oslo, OOF og FNF Akershus arrangerer et kort seminar om politisk
påvirkning i slutten av november. FNF Akershus koordinerer.
Informasjon om økonomi 2017 fra FNF nasjonalt.
FNF samling 19. – 20. september. Styremedlemmer er også invitert.

7. Eventuelt
Til orientering fra NOA: Dammyrdalsveien
Løvenskiold har søkt om å forlenge Dammyrdalsveien ved Vivangen på Krokskogen med
nærliggende skogsbilvei. Dette betyr at et av få områder der det går an å ferdes i Marka uten
å krysse en vei blir ødelagt. Flott område om ikke fullt av biologisk mangfold. NOA har nå fått
melding om at gravemaskiner er kjørt fram til begynnelsen av Dammyrdalsveien på
Lommedalssiden, og at det er kjørt inn lass med stein. Det er usikkert om arbeidet på veien
gjelder eksisterende anlegg eller om de beveger seg inn i terrenget som ønskes bevart.
Striden står om man kan bygge skogsbilvei i Marka uten å vurdere anlegget opp mot
Markaloven og dennes formål. NOA frykter at dersom vedtakene om bygging av veien blir
stående, vil dette åpne for at nye skogsbilveier i Marka kan bygges uten en vurdering opp mot
kravene i Markalovens § 14, 1. ledd, som forutsetter en planbehandling av tiltaket. Det er ikke
gjort i dette tilfelle.
NOA har jobbet mye med saken for å stoppe dette. NOA klaget 12. januar 2017 på vedtaket
om veibyggingen til Sivilombudsmannen etter at Fylkesmannens juridiske avdeling har sagt at
saken ikke trenger behandles etter Markaloven. Begrunnelsen for å bygge veien er
skogbruksfaglige/landbruksfaglige og blir dermed unntatt Markaloven.
Denne veien kommer mest antakelig til å bli bygd. NOA kommer mest sannsynlig til å
aksjonere mot utbyggingen da denne starter før Sivilombudsmannen har behandlet ferdig
saken.
Styret tok dette til etterretning.

Til orientering: Ny situasjon i OOF og FNF Oslo
Johan Hval, OOF-rådgiver (50%) og FNF Oslo koordinator (50%), begynner i 100% stilling hos
OOF. Koordinator-stillingen for FNF Oslo vil bli utlyst i løpet av sommeren. OOF og FNF ønsker
fortsatt samarbeid og samlokalisering.
Styret tok dette til etterretning.
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8. Neste styremøte
Neste styremøte onsdag 30. august, kl. 16:30 i OOFs lokaler.
Saker til neste styremøte:
Fellesmøte
Eventuelt ekstraordinært årsmøte

Oslo, 14. juni 2017
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf: 90 65 16 61
e-post: akershus@fnf-nett.no
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Liste over oppfølgingssaker
•

Videre om FNF Akershus’ arbeidsform og rolle

•

FNF Akershus og høringsuttalelser

•

Lokale FNF
o Retningslinjer + tilslutning

•

Samarbeidsavtale med Akershus Fylkeskommune

•

Politisk påvirkning

•

Sammenslåing av FNF Akershus og FNF Oslo

•

Hvem kan egentlig være medlem i Akershus

•

Skogsdriftsforskriften

