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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 11. oktober 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 30. august 2017
Referatet ble godkjent.

2. Skogforskriften
Landbruks- og matdepartementet har sendt ut et forslag til ny revidert forskrift for
skogbruket i Marka. Etter informasjonsmøtet 12. september i regi av OOF, FNF Oslo og FNF
Akershus ble det nedsatt en arbeidsgruppe med de største markaorganisasjonene som
deltakere. Deltakere i arbeidsgruppa er Gjermund Andersen (NOA), Espen Jonhaugen
(Skiforeningen), Dag Olav Brækkan (DNT Oslo og Omegn), Per Rune Stav (NJFF
Akershus/Oslo), Magne Brekke (Oslo Idrettskrets) og Hans-Petter Aas (OOF). Tom Fremstad
(OOF), Johan Hval (FNF Oslo/OOF) og Maria Rundhaugen Tesaker (FNF Akershus) er
sekretariat for arbeidsgruppa. Høringsfristen har blitt forlenget til 23. oktober. Arbeidsgruppa
har etter møtet den 12. september jobbet sammen mot enighet om en endelig punktliste og
deretter en felles høringsuttalelse. De to siste utgavene av punktlistene ble levert ut før
møtet begynte (siste sammensatte punktliste med innspill fra Skiforeningen og NOA, og
punktliste med innspill fra DNT).
Tom redegjorde for saksgang og prosess. Prosessen og samarbeidet har fungert godt, og det
ser ut som organisasjonene kan komme til enighet. I hovedsak er det tre viktige momenter
som alle ønsker å få med: alle hogster skal meldes (dvs., også hogster under 10 dekar), alle
organisasjoner skal kunne komme med begrunnede innvendinger til meldt hogst, kommunen
skal fatte vedtak på disse. Det er fortsatt uenigheter rundt punkt 3. som gjelder bruk av PEFCstandarden, og en eventuell løsning er å ta ut punktet fullstendig. Prosessen videre nå er
sammenstilling av høringsuttalelse som godkjennes av arbeidsgruppa. Deretter blir uttalelsen
sendt til de andre natur- og friluftsorganisasjonene for tilslutning.
Vedtak:
Hvis organisasjonene blir enige stiller FNF seg bak dette høringsuttalelsen. FNF Oslo, FNF
Akershus, OOF og alle organisasjonene i arbeidsgruppa. Om organisasjonene ikke blir enig,
sender FNF Akershus ikke uttalelse.
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3. Brev om markaforvaltning
På styremøtet 3. mai vedtok styret å se nærmere på Skogdriftsforskriften og konflikt mellom
hogst og vern. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av Bjørn og Martin 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. På styremøtet 30. august ble resultatet «God forvaltning av Oslomarka
forutsetter et bedre datagrunnlag» lagt fram og diskutert. Presiseringsforslag av brevets siste
avsnitt fra Tom ble lagt fram på dagens møte og diskutert.
Vedtak:
Vi stryker siste setning i Martin og Bjørns forslag og stryker siste setning i Toms forslag.
Siste avsnitt i vedtatt forslag blir da:
«For å nå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv er det viktig å
ivareta et bredt spekter av friluftslivsområder med ulike kvaliteter. Målet er at flest mulig av
landets kommuner har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018, men slik
status er for arbeidet i dag, ser ikke dette ut til å være en realistisk ambisjon. En utfordring er
at kommunene gjennomfører verdsettingen og kartleggingen i Marka på ulik måte. Noen
kommuner legger for lite arbeid i det ved at inndelingene blir for grove.»
Brevet kan sendes med en relevant sak. Styreleder og koordinator får mandat til å komme
opp med et forslag over hvor dette brevet skal sendes.

4. Fylkeslista over saker
Lista over saker er siste utgave av Friluftsnytt. Se siste nyhetsbrev her.
4a) ThrustMe – ny motorisert gadget på markedet
Norsk Friluftsliv har bedt oss informere fylkesmannen og kommuner om reglene rundt en ny
motorisert gadget som har kommet på markedet. ThrustMe er en ryggsekk med en innebygd
motor som er batteridrevet. Formålet er å gi fremdrift/kraft i oppoverbakker/topptur på ski.
Den har en toppfart på 80km/t og er et høylytt og høyfrekvent verktøy i bruk. ThrustMe AS
mener selv at innretningen ikke omfattes av Motorferdselloven og dermed kan brukes i
utmark. Men, ifølge Miljødirektoratet og Vegdirektoratet omfattes innretningen av
Motorferdselloven og vegtrafikklovningen ved at motoren ikke være montert på
«kjøretøyet», men at det er motorkraften som driver innretningen fremover som er med å
definere hva innretningen er.
ThrustMe vil dermed ikke kunne brukes i utmark ei heller på vei, kan ikke brukes i
snøscooterløyper, eller i nedfarten i et Alpinanlegg da denne regnes som utmark. Bruk kan
kun skje på privat innmark.
Årsaken til at Norsk friluftsliv ønsker å formidle dette er at jurister hos fylkesmannen i
Rogaland og i Sogn og Fjordane har konkludert med at innretningen ikke omfattes av
Motorferdselloven.
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Vedtak:
Koordinator får mandat til å utforme brev sammen med Norsk Friluftsliv om dette til
fylkesmannen i Oslo og Akershus og eventuelt også til kommunene i fylket. I tillegg utarbeider
FNF Akershus et skriv til organisasjonene som informerer om innretningen og reglene rundt
bruken av denne.

4b) Luftsportsenter på Krogstad i Sørum kommune
Koordinator har blitt kontaktet av lokale angående planlagt småflyplass i Fet-marka. I
følge de lokale organisasjonene i området er planområdet Fetsunds «nord- og østmark»
og hovedområde for friluftsliv sommer og vinter. Varselet for oppstart er nå ute og
organisasjonene ønsker støtte fra FNF Akershus.
Vedtak:
Koordinator utarbeider en høringsuttalelse sammen med de tilsluttede organisasjoner
som ønsker dette.

5. Saker til orientering
•

FNF høstsamling 2017
Dag 1 bestod blant annet av opplæring av medieovervåkningsverktøyet O-point,
gjennomgang av naturmangfoldlovens generelle del, evaluering av valget og
erfaringsutveksling om friluftslivets uke. I tillegg hadde styrene møte med FNF
nasjonalt. I løpet av dag 2 ble styringsdokumentets vedlegg «Retningslinjer for
høringsuttalelser» diskutert, og det ble snakket om regionreformen. Til slutt deltok
styremedlemmer og koordinatorer i en workshop rundt hvorfor FNF er til for å ledd i
utviklingen av strategi for godt arbeid og måloppnåelse. Styremedlem Rigmor
Arnkværn og koordinator deltok.
Vedtak:
Styremedlemmer sender inn forslag til koordinator på søkeord i
medieovervåkningsverktøyet O-point som bedre kan fange opp høringssaker.

•

Oppdatering angående sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus
Foreløpig er det ikke gjort noen beslutning i saken. Styreledere i FNF Akershus og FNF
Oslo er invitert til styremøtet til FNF nasjonalt 25. oktober.
Vedtak:
Sverre hører om Tom og Rigmor kan komme til FNF nasjonalt sitt styremøte 25.
oktober kl. 9:00. Koordinator samler sammen informasjonen som finnes om
sammenslåing til et dokument.

6. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
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7. Neste styremøte
Neste styremøte er onsdag 29. november kl. 16:30 i OOFs lokaler.

Oslo, 16. oktober 2017
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf: 90 65 16 61
e-post: akershus@fnf-nett.no

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

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

•

Nedleggelse av dammer

•

Penger til friluftslivet – konkretisering og behov

•

God utnyttelse av rådsmedlemmer i regionalt råd for anlegg, AFK

