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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

tirsdag 16. oktober 2018, kl. 16:30 – 18:15

Sted:

OOFs lokaler i Storgata 28A

Til stede:

Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Martin Veastad (AOOK), 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).

Sak 54/2018

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 29. august 2018
Referat fra styremøtet 29. august 2018 ble gjennomgått.
Innkalling, saksliste og referat ble godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 55/2018

Justering av budsjettet
Det er behov for en justering av posten Kontor og adm. kostnader. Budsjettposten er
overskredet, og det er fortsatt behov som skal dekkes av denne posten. Årsaker ble
gjennomgått.
Vedtak:
Koordinator får fullmakt til å foreta en justering av budsjettet ved å flytte midler fra
budsjettposten Arrangementer til budsjettposten Kontor og adm. kostnader.

Sak 56/2018

Regionalt råd og FNF Akershus sine deltakere
FNF Akershus har Ulf Kristiansen (NOA), Hanne Tretterud Lund (DNT Oslo og Omegn)
og koordinator som representanter for natur- og friluftsorganisasjonene i fylket. Ulf
Kristiansen ønsker å gå ut av rådet. Tom Fremstad (OOF) ønsker å gå inn.
Vedtak:
Tom Fremstad ble valgt.

Saker
Sakslista er de 3 siste utgavene av Friluftsnytt:
Utgave 12, 30. aug., utgave 13, 14. sep., utgave 14, 28. sep. og utgave 15, 12. okt.
Koordinator har gjennomgått de fire siste nyhetsbrevene og plukket ut relevante saker (kommenter
gjerne på utvalg om uenig).
Sak 57/2018

Kommuneplan Nannestad, arealdel
Nannestads kommuneplan, arealdelen er på høring til 15. oktober. Koordinator har
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svart generelt på denne. Les uttalelsen her.
Sak 58/2018

Revisjon av regional kraftsystemutredning – varsel om oppstart
Regional kraftsystemutredning for området Oslo, Akershus og Østfold skal revideres.
I utredningsarbeidet kartlegges behovet for reinvesteringer og nyinvesteringer. For å
realisere nye tiltak, kreves det normalt anleggskonsesjon. Frist for innspill til varselet
er 1. november.
Koordinator har vært i kontakt med koordinatorene i Oslo og Østfold og
saksbehandler i Hafslund. FNF er nå satt opp på høringsliste. Vi har vurdert det slik at
uttalelser kun er hensiktsmessig hvis nye tiltak skal realiseres. FNF Akershus har
sammen med OOF, FNF Oslo og FNF Østfold, sendt et brev der vi ber om å holdes
oppdatert. Les brevet her.
Styret tar dette til orientering.
Koordinator sjekker status rundt Nettplan Stor-Oslo.

Orienteringssaker
•

Driftstøtte fra Akershus fylkeskommune
FNF Akershus vil motta 262 800,- i driftstøtte i 2018 fra Akershus fylkeskommune.
Høst/vinter 2018 - 2019 gjennomføres besøk til FNF Akershus.

•

Luftsportsenter Krokstad, Sørum - Oppdatert informasjon rundt saken
I 2017 (3. november) sendte vi et innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for
luftsportsenter på Krokstad. Sørum kommunestyret vedtok i sitt møte 24. januar 2018 en
siling av arealinnspill til kommuneplan 2019 (sak 14/18). Luftsportsenteret ble vedtatt ikke
bygget – ennå. I oversikten over innspillene står begrunnelsen angående luftsportsenteret:
«Samferdselsdepartementet skal gjøre en overordnet utredning av lokalisering av
luftsportsanlegg for Østlandet i 2018. Innspillet bør derfor ikke konsekvensutredes nå, men
båndlegging bør videreføres til departementets utredning foreligger. Dersom Sørum fortsatt
er aktuell lokalisering er det aktuelt med videre båndlegging. Båndleggingsområdet kan
vurderes redusert.»
Norsk Luftsportforbund spilte inn Luftsportsenteret til Sørum kommuneplans arealdel, som
nettopp har vært på høring. Dette er imidlertid ikke mulig å legge inn i arealdelen for
kommunen uten en ny høring. Les nyhetssaken om dette i Indre Akershus Blad her.

•
•

Uttalelse kommuneplan Sørum, arealdel, sendt 24. september
Uttalelse kommuneplan Aurskog-Høland, samfunnsdel og arealdel, sendt 21. september

•

Kurs i Markaloven
Flyttet til 16. januar. Blir et kveldskurs på 3 timer.

•

Potensiell sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus tas opp igjen
Koordinatorene i FNF Oslo og FNF Akershus har utarbeidet et dokument som oppsummerer
saksgangen fra i fjor, inkl. fordeler og ulemper for en eventuell sammenslåing. Styreledere og
koordinatorer hadde et møte angående dette 15. oktober. Et møte om saken mellom daglig
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leder i FNF nasjonalt og koordinatorene ble gjennomført 16. oktober. Saken tas opp på neste
styremøte.
•

Mulig nytt lokalt FNF i Frogn
20. september inviterte Frogn kommune til oppstartsmøte rundt en lokal samling av naturog friluftsinteressene i kommunen. Dette etter ønske fra kommunens politikere og et enkelte
av organisasjonene i kommunen. Det var bred deltakelse fra lokale organisasjoner. FNF Frogn
ble foreslått som navn da bruken av navnet «friluftsråd» ikke ønskes av FL. Interimsstyre ble
opprettet med Øystein Giertsen fra Frognmarkas venner som foreløpig leder. Koordinator
har hatt kontakt med Frognmarkas venner rundt en potensiell sammenslutning av lokale
natur- og friluftsorganisasjoner både før og etter jul. Koordinator informerte da om mulige
typer av lokale sammenslutninger for natur og friluftsliv med eksempler fra fylket.
Kommunen har også vært i kontakt med koordinator for informasjon.
Manglende organisering rundt lokale FNF er utfordrende i Akershus fylke. Samtidig bør gode
lokale tiltak ikke ødelegges. FNF Akershus må kontakte FNF nasjonalt for å etterspørre
retningslinjer for lokale FNF. Koordinator og styreleder sender et brev til FNF nasjonalt
angående dette.
Styret tok sakene over til orientering.

Koordinator arbeider nå og framover med
•
•
•
•
•
•

Vindkraftverk Setskog
KVU veiforbindelse øst for Oslo
Sjekklister for uttalelser til kommuneplan
Videre med innspill til kommunepolitikernes partiprogrammer
Videre med nettside-prosjekt for FNF
Videre med Viken-sammenslåing og FNF

Eventuelt
Sak 59/2018

Økonomisk potensialet for friluftsløft fra FNF
Akershus fylkeskommune ønsker å fortsette fokuset der friluftslivet i fylket skal få et
løft. Fra og med 2019 vil derfor FNF Akershus få 300 000,- i støtte (i år 262 800,-).
For å gi tilbake til Akershus, skulle vi startet et konkret prosjekt for friluftslivet i
fylket?
Forslag:
Ansette prosjektkoordinator i %-stilling på et spesifikt prosjekt.
I handlingsprogrammet for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i
Akershus står det flere tiltak som skal fremme friluftsliv i fylket. AFK har blant annet
sett positivt på muligheten for utvidelse av Friluftslivets uke til alle deler av Akershus.
Da tiltaket står i handlingsprogrammet og er et regionalt tiltak, er det mulig å søke
midler fra Aktivitetsløftspotten til fylkeskommunen. Mulige resultater: Synliggjøring
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av FNF for alle organisasjonene, bedre kontakt med kommunene, mer synlig
friluftsaktivitet for folk flest.
Punkter fra diskusjon:
•
•
•

Det er viktig med geografisk spredning på tiltaket.
Om prosjektet blir friluftslivets uke: Mulig å utvide tidsperioden? En uke er
kort, og det er mye annet som skjer denne uka.
Det er nok også andre muligheter enn å bruke en prosjektstilling til
friluftslufslivets uke.

Vedtak:
Koordinator får fullmakt til å undersøke dette nærmere: Forslag til prosjekter,
hvordan få i gang en prosjektstilling o.l.

Sak 60/2018

Mulig vindkraftverk i Setskog, Aurskog-Høland
NVE har mottatt melding om et vindkraftverk på Bjørnebassheia/Lembruheia, øst for
Setten i Setskog. Meldingen er et tidlig varsel om planlegging av et mulig
vindkraftverk. Den inneholder en beskrivelse av prosjektet og et forslag til hva som
skal utredes før det kan søkes konsesjon. NVE ønsker innspill til hvilke
konsekvensutredninger som bør gjennomføres før en konsesjonssøknad kan tas
under behandling av NVE. Frist: 30. november
Orienteringsmøte for myndigheter: onsdag 24. oktober kl. 13.30 på Rådhuset i
Bjørkelangen. Offentlig orienteringsmøte: tirsdag 30. oktober kl. 19.00 på Setskog
skole.
Saken ble gjennomgått på et overordnet nivå.
Punkter fra diskusjonen som fulgte:
•

•
•

Hva skal vi som FNF egentlig mene om en slik prinsipiell sak?
▪ Vi ønsker denne type kraft, da grønn kraft er bærekraftig og bra for
klima, men ingen vil ha vindmøllene med tilhørende arealforbruk,
støy og visuelle forurensing.
Passe på at det ikke blir for politisk (diskusjon rundt grønne sertifikater).
Innspill til en intern saksprosess:
▪ Dette vil vel også medføre kraftgater?
▪ Hvordan er dette kraftverket i forhold til Nasjonal rammeplan for
vindkraft?
▪ Biologisk mangfold må utredes med kartlegging i felt, ikke bare ved
bruk av naturdatabasene.
▪ Lokale organisasjoner må kontaktes.
▪ Nasjonale organisasjoner bør kontaktes da saken er prinsipiell.

Vedtak:
Koordinator setter seg inn i saken og informerer organisasjonene. Vi prøver å få til et
felles innspill.
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Sak 61/2018

Konseptvalgutredning for vegforbindelse øst for Oslo
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede mulige
omkjøringsveier utenom Oslo for å avlaste dagens E6. Det skisseres mange mulige
traseer for en ny ringvei, Ring 4, rundt hovedstaden. Departementet har bedt Statens
vegvesen om å utarbeide en KVU (konseptvalgutredning) for strekningen Rv.22/
Rv.111 Fetsund - Sarpsborg - Fredrikstad. I den forbindelse inviterer Statens
Vegvesen til KVU-verksted 15. – 16. november i Fredrikstad der også
interesseorganisasjoner er velkomne (påmelding innen 1. november). FNF Akershus
har i tillegg blitt forespurt om å delta med 5 min. innlegg i panel under verkstedet fra
vårt ståsted.
Punkter fra diskusjon:
•
•
•

Nok en prinsipiell sak: Motorvei som transportform.
Skal vi gå imot eller spille inn hva som er viktig å ivareta i en slik prosess?
Mulig å gjøre begge deler?
Innspill til saksprosess:
▪ Lokale organisasjoner må kontaktes.
▪ Nasjonale organisasjoner bør kontaktes da saken er prinsipiell.

Vedtak:
Koordinator setter seg inn i saken og informerer organisasjonene. Koordinator bruker
nettverket for å finne rett person til panel-forespørselen og prøver å få deltatt på
verkstedet 15.-16. november.

Sak 62/2018

Andre saker fra saksoversiktene/Friluftsnytt
Martin Veastad tok opp to andre saker etter å ha sett gjennom saksoversiktene:
•

Nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning (utgave 15, 12. okt.)
Hva er det nye i disse planretningslinjene?
FNF Oslo jobber seg gjennom disse. Når en oppsummering er klar, kan dette
videresendes til organisasjonene.

•

Lokale forskrifter for jakt
I mange kommuner dukker det nå opp høringer angående lokale bever
jaktforskrifter pga. en ny nasjonal forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft
15.05.2017. Den nye nasjonale forskriften forutsetter at kommunen vedtar en
lokal beverforskrift som samsvarer med den nye nasjonale forskriften.
Martin foreslo at vi skulle utarbeidet gode generelle punkter fra natur- og
friluftslivet som kunne brukes som en mal på uttalelse til disse høringene som
kommer på rekke og rad fra kommunene.
Styret tok dette til etterretning.
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Neste styremøte
Neste styremøte finner sted onsdag 12. desember 2018 kl. 16:30 i OOF sine lokaler.
•
•

Prosjektstilling
Sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus

Oslo, 22. oktober 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

29. aug. -17 Politisk påvirkning

