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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

tirsdag 20. februar 2018, kl. 16:30

Sted:

Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28

Tilstede:

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

Sak 17/2018

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 31. januar 2018
Referatet ble godkjent med følgende endring i vedtak sak 9/2018 Tilslutninger:
«Koordinator undersøker reglene rundt hvilke organisasjoner som kan være med i
FNF Akershus.»

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 18/2018

Årsmelding
Årsmelding ble godkjent.

Sak 19/2018

Årsplan
Årsplan ble godkjent med endringer gjennomgått i styremøtet.

Sak 20/2018

Årsmøte
Frist for innsending av saker til årsmøtet var 12. februar. Sakspapirer sendes ut
seinest 26. februar. Foredrag er booket: Bynatur v/Rune Skeie, Landskapsarkitekt fra
Asplan Viak.
Vedtak:
Koordinator sender e-post til tilsluttede organisasjoner angående ønske om
kjønnsbalanse i styret og ber organisasjonene vurdere styrerepresentanter til FNF
Akershus sitt styre.

Sak 21/2018

Valg på årsmøtet
På forrige årsmøte var alle styremedlemmene på valg. For å komme i rytme og unngå
å potensielt skifte ut hele styret samtidig ble halve styret valgt inn for 1 år og resten
for 2 år.
Styrets leder
Sverre A. Larssen, DNT Oslo og Omegn (på valg)
Styrets medlemmer
Martin Veastad, Akershus og Oslo Orienteringskrets
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Rigmor Arnkværn, Bærum Natur- og Friluftsråd
Hans Christian Wilter, Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus (på valg)
Bjørn Faafeng, Naturvernforbundets Oslo og Akershus (på valg)
Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd
Jørgen Fog, Skiforeningen (på valg)
Organisasjonene med representanter på valg ønsker stille med følgende:
•
•
•
•

Sak 22/2018

NJFF Akershus: Hans Christian Wilter
Skiforeningen: Lisa Näsholm eller Jørgen Fog (Lisa hvis ikke hun blir valgt inn i
FNF Oslo)
Naturvernforbundet: Ulf Kristiansen
DNT Oslo og omegn: Sverre A. Larssen, ønsker også å stille som leder

Tilslutninger
Skogselskapet Oslo og Akershus har levert tilslutning.
Gjelleråsmarkas venner kommer til å levere tilslutning.
Nesodden kajakklubb kommer til å levere tilslutning.
Vedtak:
Koordinator kontakter Norsk friluftsliv angående Skogselskapet. Koordinator sender
vedtektene til organisasjonene nevnt ovenfor til styret. Styrets innstilling gjøres over
e-post.

Sak 23/2018

Høringsuttalelser
Forslag til rutine rundt høringsuttalelser ble lagt fram.
Vedtak:
Oversikt over høringssaker
•
•
•
•
•

Koordinator fanger opp høringssaker.
Saker videreformidles gjennom nyhetsbrevet Friluftsnytt i samarbeid med
OOF og FNF Oslo.
Styret, tilsluttede organisasjoner og koordinator kan foreslå saker som FNF
Akershus bør involvere seg i.
Styret avgjør hvilke saker det skal skrives uttalelse i.
Saker i regionen diskuteres også i samarbeidsmøter med FNF Oslo og OOF.

Når det skal skrives uttalelse fra FNF Akershus
•
•
•
•

Koordinator skriver utkast til uttalelse som sendes på intern høring til de
tilsluttede organisasjonene.
Intern høringsrunde bør være på minimum 1 uke, og koordinator gir en
tydelig frist på tilbakemeldinger.
De tilsluttede organisasjonene må ha en kontaktperson med ansvar for
videreformidling av saker fra FNF Akershus i organisasjonen.
Alle de tilsluttede organisasjonene er i utgangspunktet med på uttalelsen så
lenge de ikke sier ifra om noe annet i løpet av interne høringsperioden.
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Saker
Lista over saker er siste utgave av Friluftsnytt. Se nyhetsbrev 2/2018 her.
Sak 24/2018

Nedleggelse av 20 dammer i Akershus
FNF og OOF arrangerte et møte tirsdag 30. januar. Notat fra møtet og
presentasjonene ligger på FNF-nett. OOF og FNF har sendt en felles e-post der vi
oppfordrer lokale organisasjoner å sende inn uttalelser til NVE innen fristen 3. april.
Ved behov kan OOF og/eller FNF bistå.
OOF/FNF vurderer et generelt seminar om temaet nedleggelse av dammer siden
problematikken er økende.
Styret synes dette er en god idé.

Sak 25/2018

Psykiatrisk sykehus i Marka
Helse Sør-Øst (HSØ) ønsker å bygge en ny regional sikkerhetsavdeling, et lukket
psykiatrisk sykehus for farlige og svært syke pasienter, ved siden av Ila fengsel ved
Grini i Bærum. Området som er utredet for bygging ligger innafor Markagrensa.
Prinsippsak: Staten tar områder i Marka til utbygging. Ullensaker kommune er på
banen med alternativ lokalitet. Om et område tas ut av Marka, skal dette erstattes
med nytt Marka-areal av samme størrelse og kvalitet. OOF skal jobbe videre med
saken og FNF Akershus kan bli med.
Styret synes FNF Akershus kan bli med.

Sak 26/2018

Manglende kunnskapsgrunnlag
Idé fra OOF/FNF samarbeidet:
Invitere organisasjonene (NOA spesielt), landbrukskontorer og Fylkesmann til et
møte angående dette tema.
•
•
•

•

Hvilken kunnskap har vi i Marka?
Hvilken kunnskap mangler vi?
Hvordan jobber landbrukskontoret med hogstmeldingene? Oppdager at det
ofte godkjennes meldinger der kunnskapen angående kulturminner og
biologisk mangfold er mangelfull.
Angående kulturminner: Få historielagene, fylkeskommunen (Akershus) og
byantikvaren (Oslo) på banen.

Styret synes dette er en god idé.
Sak 27/2018

Forvaltningsplan for Oslofjorden
Det har kommet et regjeringsforslag fra Venstre angående en helhetlig verne- og
forvaltningsplan for Oslofjorden. FNF Akershus er invitert til å bli på felles
leserinnlegg fra alle FNF rundt Oslofjorden. Koordinator fra FNF Østfold har skrevet et
utkast som ble lagt frem.
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Vedtak:
Styret støtter et felles leserinnlegg. Viktige punkter som også må implementeres i
innlegget:
•

•
•

•

•

Mindre dispensasjon til bygging i strandsonen
Det er et generelt forbud mot bygging i strandsonen iht. strandloven.
Kommunene rundt Oslofjorden har mulighet til å gi dispensasjon for bygging
og gjør dette altfor ofte. Kommunene må stramme inn rutinene rundt
dispensasjon til bygging i strandsonen.
Kysstien
Kysttien er mange steder usammenhengende. Denne bør gå uavbrutt.
Flere tømmeplasser
Oslofjordens rike båtliv gjør at kloakkutslipp og søppel blir et problem. Det er
altfor få tømmeplasser for både kloakk og søppel sett i sammenheng med
antall båtbrukere. Tømmeplasser er kommunens ansvar og må bli bedre.
Lav fart rundt øyene i Oslofjorden
Asker og Bærum har innført 5 knops grense i hele området innenfor øyene i
Oslofjorden, ikke bare innenfor 150m beltet.
Vannscooter-problematikken
Frislippet av vannscootere og kaoset med lokale forskrifter i kjølvannet av
frislippet bør nevnes.

Oslofjorden friluftsråd bør kontaktes om dette ikke allerede er gjort.

Sak 28/2018

Skifer deponi
Åsland Næringspark Eiendom søker Statens strålevern om gjennomføring av
tiltaksplan for opprydning av alunskifer på Taraldrud under forutsetning for
omregulering til døgnhvileplass for tungtransport. Dette utgjør nok en barriere for
friluftslivet, og FNF Oppegård har bedt om hjelp.
Vedtak:
FNF Akershus sender en uttalelse.

Sak 29/2018

Høring- Strategisk helse- og velferdsplan 2018 – 2030
Nes kommune har Strategisk helse og velferdsplan 2018 – 2030 på høring til 1.mars.
Planen skal være et retningsrådgivende styringsdokument for å klargjøre og
konkretisere utfordringene i Nes de neste årene. Friluftsliv er ikke nevnt en eneste
gang.
Vedtak:
FNF skriver en uttalelse der vi påpeker hvor viktig friluftsliv er for fysisk og psykisk
helse og at friluftsliv derfor bør inkluderes i planen.
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Orienteringssaker
•

Politiske program og kommunepolitikere
Koordinator har påbegynt jobben med generelt brev til kommunepartiene angående viktige
natur- og friluftslivssaker.

•

Ny vannforsyning Oslo – Planprogram på høring
Berører Lier, Hole, Bærum og Oslo. Planområdet strekker seg over ca. 25 km. Tiltak
innebærer vanntunneler, behandlingsanlegg + rigg og anleggsområder. Tverrslag blir
nødvendig i anleggsperioden + massehåndtering. FNF Akershus blir mest sannsynlig med på
en uttalelse rundt dette.

•

Frivillig vern av Mossemarka
I forbindelse med Vestby kommunes avtale om frivillig vern av Ødemørk, den største
eiendommen i Mossemarka, har fylkesmannen i Oslo og Akershus og Biofokus ønsket at
noen ser på muligheten for å utvide vernesonen inn i Østfold. Mye eventyrskog og dekker de
mest urørte områdene i Mossemarka. Mulig involvering for FNF Akershus.

•

Ringeriksbanen
Reguleringsplanen er sendt til KMD og er offentlig tilgjengelig. Bærumorganisasjonene er
imot en stasjon på Avtjerna, men ikke mot utbygging av området. OOF og FNF Akershus
jobber videre med dette. Reguleringsplanen kommer på høring april/mai.

•

Skrivekurs 6. februar
Koordinator var på skrivekurs holdt av fagperson fra NTB i regi av
Kommunikasjonsforeningen. Koordinator sender notater til styret.

Eventuelt
Neste styremøte
Neste styremøte finner sted tirsdag 26. april 2018 kl. 16:30 i OOF sine lokaler.

Oslo, 21. februar 2018
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator, FNF Akershus
tlf.: 45 16 68 79
e-post: akershus@fnf-nett.no
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Liste over oppfølgingssaker
Tema
Tanumplatået
Videre om FNF Akershus’
arbeidsform og rolle

Lagt inn
29. nov -17
23. nov -16

Tatt opp
Ulike temaer tatt opp på hvert styremøte 2017
(minus styremøtet 11. oktober 2017)

Lokale FNF
Retningslinjer + tilslutning

23. nov -16

3. mai 17 (sak ble utsatt)

Hvem kan egentlig være medlem
i Akershus

1. mars -17

-

Penger til friluftslivet –
konkretisering og behov

30. aug. -17

-

