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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 20. juni 2018, kl. 15:00 – 18:15

Sted:

Gjersjøelva Natur og Kulturpark , Oppegård

Til stede:

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

Meldt forfall: Martin Veastad (AOOK)

Før styremøte hadde vi befaring på Gjersjøelva Natur og Kulturpark og museet i Langbygningen v/
Harald Lundstedt, leder av FNF Oppegård.

Sak 38/2018

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 26. april 2018
Vedlagt er referat fra styremøtet 26. april 2018.
Oppdateringer er markert i rødt, men er ikke med i offisielt referat.
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 39/2018

Valg av styrets representant til valgkomite
På årsmøtet i år ble det vedtatt at FNF Akershus skal ha en valgkomite. Per Rune Stav
(NJFF Akershus) og Ingvild Kavli (AFK)ble valgt av årsmøtet som medlemmer. Styret
skal velge sin representant på styremøtet.
Det ble diskutert mulige kandidater, og det er ønske om en kandidat som bor i
Akershus og/eller er ung. Følgende ble foreslått:
Janet Bydal
Steinar Saghaug
Martin Veastad
Mariann Vinje
Til neste styremøte supplerer alle styremedlemmer med forslag innen 20. august, og
kandidat velges neste gang.
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Saker
Sak 40/2018

Ringeriksbanen - reguleringsplan
Koordinator gjennomgikk saken så langt og veien videre.
FNF Akershus og OOF samarbeider rundt saken Ringeriksbanen. Organisasjonene i
Bærum og Marka ble invitert til samarbeid og befaring i regi av OOF og FNF. Vellykket
befaring med Bane NOR på utvalgte områder for tverrslag, rigg og massedeponier
fant sted 5. juni. OOF jobber med høringsuttalelse med FNF som støttefunksjon.
Høringsfristen er 24. juni, men OOF har fått noen dager utsatt frist.
Kommentarer til reguleringsplanen kort oppsummert:
•
•
•
•

Naturmangfoldet i deponiområdene kommer ikke godt nok frem i planen, og det
ser ut som det mangler registreringer.
Organisasjonene har i liten grad fått delta i arbeidet med å prioritere/velge ut
områder for massedeponier (i motsetning til områder for rigg og tverrslag).
Plankartene er ikke gode/detaljerte nok.
Fjernvirkningene av tiltakene er dårlig visualisert.

Trasévalget til prosjektet ble tatt opp igjen, og det var enighet om at traseen er svært
uheldig for de enorme natur- og friluftsinteressene i Buskerud og Akershus. Det ble
også påminnet om forumets oppgave i saksprosesser: belyse og informere om saker i
fylket og, i de tilfeller det er hensiktsmessig, koordinere/utarbeide felles uttalelser.
Videre ble alle oppfordret til å dele sine uttalelses-kladder til reguleringsplanen de
andre organisasjoner.

Orienteringssaker
•

Skytebane på Lahaugmoen – Kommunestyret gikk imot rådmannens forslag, vedtok
planprogram
De omstridte planene om ny skytebane på Lahaugmoen blir ikke stoppet. Rådmannen i
Skedsmo ville stoppe planene på grunn av ny informasjon om unike naturverdier. Men
kommunestyret bestemte 13. juni at planarbeidet skal fortsette. Merk at dette er en
godkjenning av planprogrammet, og at det kun betyr at tiltakshaver får anledning til å få
saken sin prøvd videre gjennom planprosessen, så kampen er ennå ikke tapt.

•

Regionalt råd - innspillsmøte fra Akershus i Helsedirektoratet til nasjonal handlingsplan for
fysisk aktivitet 30. mai
Formålet med møtet var å gi innspill fra Akershus til arbeidet med nasjonal handlingsplan for
fysisk aktivitet. Ved at rådet deltar sammen med ansatte i fylkeskommunen gir Akershus et
representativt innspill fra kommuner, fylkeskommunen og interesseorganisasjoner. Vi
diskuterte i plenum og i grupper. Innspill ble deretter innsendt gjennom nettbasert
spørreskjema. Koordinator sender ut innspillene fra sin gruppe til styret.

•

Internt samarbeidsmøte i administrasjonen, 28. juni
Administrasjonen i FNF Akershus, FNF Oslo og OOF skal ha et møte om samarbeidet mellom
de tre organisasjonene for å lage et grunnlag til møte med styrene til høsten.
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•

GDPR: Nyhetsbrev og adresselister
Koordinator har, i samarbeid med FNF Oslo, og OOF, gjennomgått nyhetsbrev og
adresselister med tanke på GDPR. Gjennomgang av adresselister gjøres og ny rutine for
lagring av data opprettes før 1. juli 2018.

•

Friluftslivets uke i Akershus 2. – 9. september 2018
Programmet begynner og ta form, og det planlegges arrangement i Fetsund som i fjor.

•

Konferanse om fremmede arter
Koordinator var på konferanse om fremmede arter i forbindelse med lansering av ny
fremmedartsliste (tidligere kalt svartelista). Koordinator sender ut informasjon fra
konferansen til styret.

•

Friluftskonferanse i Alta, 12. – 15. juni 2018
Koordinator var friluftskonferansen 2018 i Alta.

Koordinator arbeider nå og framover med
•
•
•
•
•

Handlingsprogram Aktivitetsløftet (Regional plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv) og
regionalt råd for anlegg
Innspill til kommunepolitikernes partiprogrammer
Ringeriksbanen
Nettside-prosjekt for FNF
Informasjonsbrosjyre om FNF Akershus

Eventuelt
Sak 41/2018

Nasjonal ramme for vindkraft på land – innspillsrunde om regionale interesser
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber for tiden med å utarbeide et
forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Formålet med den nasjonale
rammen er å bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om
konsesjon. Nå inviterer NVE natur- og friluftslivsorganisasjonenes regionallag til å gi
sine innspill om regionale interesser.
Høringsfrist: 20. september 2018.
DNT ønsker å stanse arbeidet pga. for tynt kunnskapsgrunnlag og for dårlig
involvering av befolkningen. I sin resolusjon fra landsmøte 9. juni 2018, ber de
regjeringen stanse arbeidet med rammeplanen, og de ber om at arbeidet må startes
på nytt med medvirkningsmuligheter for befolkningen og nødvendige utredninger.
Av foreslåtte områder for mulige vindkraftverk, har Akershus kun en bit i Eidsvoll
kommune. Resterende av foreslått felt er i Hedmark.
Koordinator hører med FNF nasjonalt.
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Neste styremøte
Neste styremøte finner sted onsdag 29. august 2018 i OOFs lokaler, kl. 16:30.

Oslo, 21. juni 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
Videre om FNF Akershus’
arbeidsform og rolle

Lagt inn
23. nov -16

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

Lokale FNF
Retningslinjer + tilslutning + bruk
av logo

23. nov -16

3. mai 17 (sak ble utsatt)
26. april -18 (logo nevnt)

Hvem kan egentlig være medlem
i Akershus

1. mars -17

-

Penger til friluftslivet –
konkretisering og behov

30. aug. -17

-

Tanumplatået

29. nov -17

26. april 2018

