Forum for
Natur og
Friluftsliv
Oslo

Årsmelding for FNF Oslo for 2017
Formålet med FNF Oslo
Forum for natur og friluftsliv i Oslo (FNF Oslo) skal være et samarbeidsforum for
natur- og friluftsorganisasjonene i kommunen, for å styrke organisasjonenes arbeid
med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Oslo kommune.

Om FNF
FNF Oslo er en del av det nasjonale FNF med tilsvarende lokale FNF-organisasjoner i
alle fylker. I Oslo sitter en nasjonal administrasjon med en ansatt daglig leder og et
nasjonalt styre.
Det nasjonale FNF er arbeidsgiver for alle de ansatte koordinatorene i fylkene. Det
faglige ansvaret for fylkeskoordinatorene har styret i det enkelte fylket. For FNF Oslo
betyr dette altså at FNF-koordinatoren i Oslo er ansatt i FNF nasjonalt, men styres
faglig av styret i FNF Oslo.
Det nasjonale FNF har utarbeidet et styringsdokument og vedtekter som ligger til
grunn for arbeidet i fylkene.
Finansieringen av FNF skjer hovedsakelig gjennom statlige midler via Klima- og
miljødepartementet, men det forventes at fylkeskommunene/Oslo kommune bidrar
med en mindre andel til koordinatorens lønn og kontorplass.

FNF Oslo
Våren 2016 ble FNF Oslo etablert som en selvstendig organisasjon. Det ble valgt et
styre og det ble ansatt en koordinator i 50 % stilling i FNF Oslo fra og med 1. januar
2017. Koordinatoren sa opp sin stilling og sluttet 31. oktober 2017. FNF sentralt
vedtok i 2017 å opprette en 100 % engasjementstilling, over 2 år, som FNFkoordinator for Oslo.
FNF Oslo er lokalisert i Oslo og Omland Friluftsråds (OOFs) lokaler i Storgata 28 i
Oslo. Det har bidratt til et godt og nært samarbeid med både OOF og FNF Akershus,
som også er lokalisert i OOFs lokaler.

Tilsluttede organisasjoner:
FNF Oslo har 15 medlemsorganisasjoner. For å bli medlem av FNF Oslo må
organisasjonene tilslutte seg gjennom å undertegne en "Tilslutningserklæring". De
organisasjonene som er medlem av FNFs grunnleggere, det vil si Norsk Friluftsliv
(inkludert DNT og NJFF), Norges Naturvernforbund og Friluftsrådenes Landsforbund,
er automatisk medlem. Andre organisasjoner kan bli medlem, men medlemskap må
vedtas på årsmøtet.
•

Akershus og Oslo Orienteringskrets

•

DNT Oslo og Omegn
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•

Folkesportklubben Mila (lokal forening i Norges Turmarsjforbund)

•

Framfylkingen

•

Lillomarkas Venner

•

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

•

NJFF Oslo

•

NOF avd. Oslo og Akershus

•

Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Oslo og Omegn

•

Oslo Elveforum

•

Oslo og Omland Friluftsråd

•

Oslo Velforbund

•

Oslofjorden friluftsråd

•

Skiforeningen

•

Østensjøvannets Venner

•

Østmarkas Venner

Styret:
•

Dag Olav Brækkan, DNT Oslo og Omegn (styreleder)

•

Gjermund Andersen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

•

Baard Nordby, NJFF Oslo

•

Hans-Petter Aas, Oslo og Omland Friluftsråd

FNF koordinator i 50 % stilling:
Johan Hval avsluttet sitt arbeid som FNF-koordinator i 50 % stilling 31. oktober 2017.

Aktiviteter i 2017
Årsplan for 2017
I årsplanen for 2017 ble det lagt vekt på følgende områder:
•

Forum og samarbeid
Mål: FNF Oslo skal være et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene
i kommunen.

•

Informasjon
Mål 1: FNF Oslo skal informere organisasjonene om relevante planer og saker
knyttet til naturmangfold, friluftsliv og arealbruk i kommunen.
Mål 2: FNF Oslo skal informere organisasjonene om relevante arrangement,
seminar, kurs o.l. som arrangeres i regionen og på landsbasis.

•

Kompetanse
Mål: FNF Oslo skal være et kompetanseorgan som kan bistå organisasjonene med
faglige støtte og kompetansehevende kurs, seminarer o.l.

•

Prioriterte natur- og friluftslivssaker
Mål: FNF Oslo prioriterer i 2016 følgende tre saksområder: grønne lunger i
bebyggelsen, aktivitet i Marka, strandsonen og kyststi.
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Styremøter
Det er gjennomført 6 styremøter i 2017, tre vår/sommer og tre på høsten.

Forum og samarbeid
FNF Oslo har i løpet av året, samme med OOF og/eller FNF Akershus samlet Naturog friluftsorganisasjonene til møter, og i noen tilfeller til samarbeid rundt
høringsuttalelser i følgende viktige saker:
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Informasjonsmøte om Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo
FNF Oslo arrangerte i samarbeid med FNF Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd
(OOF) et informasjonsmøte om Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og
Akershus. Møtet, som ble holdt den 15. Februar, samlet hele 40 deltagere fra natur og
friluftsorganisasjoner i begge fylker. Innledere var fra Oslo kommune, Rælingen
kommune, Rælingen friluftsråd og fra Akershus Fylkeskommune.
Høringsmøte – Kommuneplanens samfunnsdel for Oslo
FNF Oslo arrangerte, i samarbeid med OOF, et høringsmøte for natur- og
friluftsorganisasjonene onsdag 31. mai, der vi diskutere planens konsekvenser for
natur og friluftslivet i byen. Byråd for byutvikling Hanna Elise Marcussen la fram
kommuneplanen og svarte på spørsmål. Det var ca. 25 deltakere på møtet, fra 22
foreninger.
Informasjonsmøte og felles høringsuttalelse ”Ny forskrift for skogbruket i
Marka”
FNF Oslo arrangerte den 12. september, i samarbeid med OOF og FNF Akershus, et
høringsmøte om det nye forslaget til forskrift for skogbruket i Marka
(Markaforskriften). Det var 36 deltakere på møtet og 17 organisasjoner deltok.
Møteinnledere var fra Landbruks- og matdepartementet, skogeierne (NORSKOG),
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Skiforeningen, DNT Oslo og Omegn og fra et
av de regionale landbrukskontorene (Lillestrøm).
Deretter ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Skiforeningen, DNT Oslo og
Omegn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Oslo idrettskrets. OOF, FNF Oslo
og FNF Akershus fungerte som sekretariat for arbeidet med å få til en felles
høringsuttalelse. Totalt støttet 18 organisasjoner uttalelsen. I høringsuttalelsen la
organisasjonene vekt på følgende:
•

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

•

at organisasjonene må ha rett til å komme med begrunnede innvendinger.

Innspill til konsesjonssøknad for helikopterplass på Taraldrud
FNF Oslo støttet i november 2017 Oslo og Omland Friluftsråds (OOF) og FNF
Akershus' høringsuttalelse til konsesjonssøknaden for helikopterplass på
beredskapssenteret på Taraldrud. I denne høringen ble det foreslått å innskjerpe
omfanget og bruken av helikoptre. Det ble også påpekt at traseene må legges slik at
de i minst mulig grad rammet friluftsliv, natur og dyreliv.
Samarbeid med FNF Akershus og OOF
FNF Oslo, FNF Akershus og OOF har kontorfellesskap i OOFs lokaler i Storgata 28 i
Oslo sentrum. Vi har ambisjoner om at dette skal bli et ressurssenter, forum og
møteplass for natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo og Akershus.
Vi har jevnlige møter og jobber tett sammen på områder der vi har felles
interesser. På den måten kan vi utnytte knappe ressurser på best mulig måte.
I 2017 har samarbeidet FNF/OOF:
•

Fortsatt med nyhetsbrevet «Friluftsnytt» som vi har fått mange gode
tilbakemeldinger på siden oppstarten i september 2016.
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•

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.

•

Etablert 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 FNFsystemet, og i den forbindelse har «Region Oslofjord» blitt opprettet.
Formålet med samarbeidet er å 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 skjærgården, fugleregistrering, skogvern og truede naturtyper var
temaer FNF-koordinatorene i Oslofjordregionen lærte mer om på fagsamlingen på
Jomfruland i Telemark. Koordinator deltok.

5. desember – Samling i Vestfold
Målet med samlingen var å få til bedre høringsuttalelser i fylkene ved dele
kompetanse om innhold, argumenter, faktasjekk og arbeidsmetoder rundt
høringsuttalelser, dele arbeidsmetoder og jobbe sammen om konkrete saker.
Møter med Oslo kommune
FNF Oslo har et godt samarbeid med Oslo kommune, særlig Bymiljøetaten og har
deltatt på følgende møter med kommunen:
•
•

Markamøte hos Bymiljøetaten, 11. januar
Møte med Vannregion Oslo og presentasjon av FNF, 27. februar

•

Statlig sikring av friluftslivsområder i Oslo, 1. mars

•

Befaring etter Terrengsykkelrittet, 29. juni

Deltakelse i møter og arrangement

DATO

MØTE ARRANGEMENT

ARRANGØR

5. jan

Møte om Liåsen transformatorstasjon ved
Grønmo

Statnett

11. jan

Markamøte for organisasjonene

Bymiljøetaten

17. jan.

Medvirkningsverksted Politiets Nasjonale
Beredskapssenter

Asplan Viak

5. feb

Markadagen

OOF

15. feb.

Seminar om Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder i Oslo og Akershus

FNF Akershus, FNF
Oslo og OOF
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27. feb.

Møte med Vannregion Oslo og presentasjon av
FNF

Bymiljøetaten

28. feb.

Møte i Samarbeidsforum for sykling i Marka

OOF

1. mars

Statlig sikring av friluftslivsområder i Oslo

Bymiljøetaten

13. mars

Møte om fortetting i Oslo

Oslo Velforbund

20. mars

Idrett- og friluftslivskonferansen

Bymiljøetaten, OOF,
Oslofjordens
Friluftsråd og Oslo
idrettskrets

27. mars

Tildelingsmøte for Turskiltprosjektet

Gjensidigestiftelsen

28.-29.
mars

FNF Vårseminar

FNF sentralt

20. april

Samarbeidsmøte angående el-sykling i Marka

OOF

21.april

Tildelingsmøte for Turskiltprosjektet

Gjensidigestiftelsen

9. mai

Folkemøte om ny kommuneplan

Oslo Kommune

15. mai

Kommuneplanmøte - Groruddalen

Oslo Kommune

16. mai

Møte om friluftsporter

Bymiljøetaten

22. mai

Møte om sykling i Marka.

Skiforeningen

23. mai

Flerkulturell Friluftsfest

OOF

23. mai

Møte om beredskapssenteret på Taraldrud-møte
på Bjørnholt vgs

Asplan VIak

29. juni

Befaring etter Terrengsykkelrittet

Bymiljøetaten

3. sep

Friluftslivets dag, poltisk debattmøte

FNF Oslo og OOF

6. sep

Møte angående sammenslåing av FNF Oslo og FNF
Akershus

FNF Oslo og FNF
Akershus

12. sep.

Fellesmøte angående Markaforskriften

OOF, FNF Akershus
og FNF Oslo

26. sep

Arbeidsgruppemøte skogforskriften

OOF, FNF Akershus
og FNF Oslo

Informasjon
FNF Oslo har egen hjemmeside. Den er enkel og inneholder primært informasjon om
FNF Oslo.
Friluftsnytt
I september 2016 lanserte FNF Akershus, i samarbeid med FNF Oslo og Oslo og
Omland Friluftsråd, nyhetsbrevet «Friluftsnytt». Etter mange gode tilbakemeldinger
har vi fortsatt samarbeidet med nyhetsbrevet i 2017, og 12 utgaver ble gitt ut i løpet
av året.
Formålet med Friluftsnytt er å 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 å 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 fått mange
gode tilbakemeldinger, og vi vil fortsette med utviklingen av brevet i året som
kommer da det er tydelig at en slik oversikt over aktuelle saker og arrangement er
etterspurt.
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I en egen undersøkelse blant natur- og friluftsorganisasjonenen fra 2017 viser det seg
at 84 % hadde hørt om Friluftsnytt og mange var godt fornøyde med nyhetsbrevet
(60 % ga nyhetsbrevet terningkast 5-6 og 32 % terningkast 3-4).
Friluftslivets uke
FNF Oslo deltok ved å markedsføre Friluftslivets uke i Oslo og å arrangere politisk
debattmøte.

Informasjon og markedsføring av friluftslivets uke
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 på Facebook og utsendelse av
pressemeldinger.

Politisk møte i forbindelse med friluftslivets uke
FNF Oslo og OOF arrangerte et politisk debattmøte om friluftslivspolitikk på
Sognsvann i forbindelse med friluftslivets dag, den 3. september. Her deltok blant
annet topp-politikerne, som Jonas Gahr Støre, Nikolai Astrup, Ola Elvestuen, Bjørnar
Moxnes, Kari Elisabeth Kaski (SV) og Une Aina Bastholm (MDG).

Kompetanse
FNF Oslo har kartlagt behovet for kunnskap og informasjon blant organisasjonene. På
den måten kan vi finne fram til egnede kurs, seminarer og lignende.

Kartlegging av organisasjonenes behov for informasjon, kurs og lignende
FNF Oslo gjennomførte, i samarbeid med OOF og FNF Akershus, våren 2017 en
nettbasert undersøkelse der vi kartla organisasjonenes behov for informasjon,
bistand, samarbeid, møter, seminarer og kompetanse rundt viktige temaer innen
natur- og friluftsliv.
Hensikten med spørreundersøkelsen var å få en bedre forståelse av hvilke behov
som finnes hos organisasjonene, og gi oss mulighet til å støtte opp om
organisasjonenes arbeid i enda større grad.
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 resultatetene:
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, områdereguleringsplaner 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 saksområder:
•

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 områder

•

Samferdselsutbygginger og effekter på natur, miljø og friluftsliv
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Mange kunne tenke seg kurs i:
•

Hvordan påvirke beslutningstakerne (f.eks. politikere)

•

Hvordan få resultater i høringssaker

•

Hvordan bruke media

•

Hvordan lage en god og effektiv høringsuttalelse

•

Hvordan søke midler til organisasjonen

Dette forventer organisasjonene å finne av informasjon på våre hjemmesider:
•

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

Evaluering av FNF Oslos, FNF Akerhus` og OOFs nyhetsbrev Friluftsnytt

•
•

84 % hadde hørt om Friluftsnytt.
60 % ga nyhetsbrevet terningkast 5-6 og 32 % terningkast 3-4

Seminar og kurs
FNF Oslo har deltatt på følgende seminarer og kurs i 2017:
•
•

Fagsamling i Miljødirektoratet, Trondheim, 2.. november

Nasjonale FNF-samlinger
• FNF vårsamling på Granavollen.
•

FNF høstsamling på Gardermoen, 19-20. september. Represemtert ved styreleder
Dag Olav Brækkan.

Politisk påvirkningskurs
Tirsdag 14. November, arrangerte FNF Oslo i samarbeid med FNF Akershus og OOF
kurs i poltisk påvirkning. Kathrine Gramnæs, fagsjef samfunnskontakt i DNT, var
kursleder. Innledningen ble etterfulgt av en workshop.
Kurset var vellykket, og 26 personer fra flere ulike organisasjoner deltok. Det var også
flere som gjerne skulle ha deltatt, men som ikke kunne komme.

Sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus
Spørsmålet om sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus kom opp på årsmøtet i
2017. Forslaget ble oversendt styret som har jobbet videre med saken. Det ble
avholdt et felles styremøte mellom styrene i Oslo/Akershus. Der ble det besluttet å
undersøke videre med Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune om hva det
mener om sammenslåingen. Vi har hatt samtaler med FNF sentralt om saken. Det er
ønskelig fra deres side at det blir en sammenslåing, men det legges vekt på at de to
organisasjonene må finne ut av dette sammen. Akershus fylkeskommune er noe
skeptiske til en sammenslåing, både siden de frykter at det kan bli for stort fokus på
Oslo, og på grunn av usikkerhet knyttet til utviklingen av region Viken.
Vi følger opp saken i 2018.
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Økonomi
Regnskap for 2017
Vil bli ettersendt, da det ikke er klart ennå.

Budsjett for 2018
Se vedlegg.

31. januar 2018
Dag Olav Brækkan
styreleder

9

