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Referat fra styremøte i FNF Akershus
Tid:

onsdag 12. desember 2018, kl. 16:30 – 18:30

Sted:

OOFs lokaler i Storgata 28A

Til stede:

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

Meldt avbud: Martin Veastad (AOOK) og Tom Fremstad (OOF).

Sak 63/2018

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøte 16. oktober 2018
Vedlagt er referat fra styremøtet 16. oktober 2018.
Oppdateringer er markert i rødt, men er ikke med i offisielt referat.
Godkjent.

FNF Akershus’ arbeidsform og virkeområde
Sak 64/2018

Styremøter og årsmøte 2019
Følgende datoer ble valgt:
Styremøter
Tirsdag 29. januar
Mandag 25. februar
Onsdag 24. april
Torsdag 20. juni
Onsdag 28. august
Onsdag 16. oktober
Onsdag 4. desember
Dato for årsmøte
4. mars, kl. 18

Sak 65/2018

Sammenslåing av Oslo og Akershus
Saken om potensiell sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus er fortsatt ikke
avgjort. FNF Oslo har behandlet sammenslåing av FNF Oslo og FNF Akershus på sitt
siste styremøte.
Koordinator fortalte fra møtet med Akershus fylkeskommune for en oppdatering
angående deres tanker rundt dette.
Punkter fra diskusjonen:
•

Tidspunktet for å behandle saken er ugunstig. Vi bør behandle saken når Viken er
en realitet i 2020, sammen med diskusjonen om organiseringen av FNF og Viken.
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•

Vi kom over på diskusjonen om lokale FNF og Viken. Vi må jobbe vider med FNF
nasjonalt rundt lokale FNF. Det kan hende eneste mulighet er en annen
organisering enn et ledd til under oss.

Saker
Sakslista er de 3 siste utgavene av Friluftsnytt:
Friluftsnytt nr. 18 - 22. november 2018
Friluftsnytt nr. 17 - 9. november 2018
Friluftsnytt nr. 16 - 26. oktober 2018

Siden sakspapirene ble sendt ut har vi også sendt ut Friluftsnytt nr. 19 - 10. desember 2018 som er
implementert i sakslista.
Jeg har gjennomgått de tre siste nyhetsbrevene og plukket ut relevante saker (kommenter gjerne på
utvalg om uenig).
Sak 66/2018

Kommuneplan Nordre Follo
Ski og Oppegård skal slå seg sammen til Nordre Follo kommune, og deres felles
kommuneplan er nå på høring. Høringen gjelder hele kommuneplanen: arealdel,
samfunnsdel, bestemmelser osv.
Frist: 31. januar 2019
Vedtak:
Koordinator skriver forslag til en uttalelse etter å ha snakket med FNF Oppegård og
Lokal agenda 21 i Ski som sendes på intern høring.

Sak 67/2018

Ringeriksbanen: Reguleringsplan for adkomsttunnel på Nordby i Bærum
Fra høringen av planforslaget for hele Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har det
kommet inn flere gode forslag til endringer av planen. Dette har blant annet resultert
i utredning av ny adkomsttunnel/tverrslag ved Nordby i Bjørumdalen (Skui), med
tilhørende riggområde og påkobling til E16 i Bærum kommune.
•
•
•

Som en følge av foreslått ny adkomsttunnel ved Nordby utgår planlagte
adkomsttunneler ved Rustan og Kattås.
At adkomsttunnel på Kattås utgår innebærer at det ikke blir massetransport langs
Vestmarkveien og forbi Tanum skole
Noe av massene som skulle vært tatt ut fra Kattås vil i stedet bli tatt ut på
Nordby, men en del av det blir også tatt ut via adkomsttunnelene ved Reverud og
Jong. Bane NOR og Statens Vegvesen lagt reguleringsplan for adkomsttunnel på
Nordby i Bærum på høring.

Frist: 9. januar 2019
FNF Akershus og OOF har spurt organisasjonene som har vært med i arbeidet med
uttalelser til Ringeriksbanen hva de synes om dette.
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I tillegg har det kommet 2 høringer til angående Ringeriksbanen i Bærum siden
styrepapirene ble sendt ut:
•

Reguleringsplanen er endret en rekke steder i Bærum kommune
Reguleringsplanen er endret en rekke steder i Bærum kommune, blant annet:
o Ny adkomsttunnel ved Nordby i Bjørumdalen.
o Adkomsttunellene ved Kattås og Rustan tas ut av planen.
o Masselagringsområdet på Brenna tas ut.
o Endringer for Avtjerna-området.
Høringsfrist: 9. januar

•

Revidert forslag til reguleringsplan for Avtjerna sør
På bakgrunn av høringsuttalelser har prosjektet valgt å revidere planforslaget slik
at disponering av området til permanent ressursbank med permanent atkomst
fra Ringeriksveien inngår i planforslaget.
Høringsfrist: 20. januar

Trasévalget til prosjektet ble tatt opp igjen, og hvor stort og ødeleggende dette
prosjektet de enorme natur- og friluftsinteressene i Buskerud og Akershus. Ulf sender
dokumenter som er skrevet til Budstikka til Maria som videresender til styret.
Styret må gå tilbake til sine organisasjoner med saken.
FNF Akershus og OOF informerer organisasjonene som har vært involvert i prosjektet
og samarbeider om svar på høringene basert på tilbakemeldinger fra
organisasjonene.

Sak 68/2018

Frogn kommunes kommuneplan samfunnsdel
Frogn kommunes kommuneplan samfunnsdel 2018-2030 er på høring.
Frist: 9. januar 2019
Vedtak:
Koordinator skriver forslag til en uttalelse etter å ha snakket med Frognmarkas
Venner som sendes på intern høring hvis tiden strekker til.

Orienteringssaker
•

Revisjon – FNF nasjonalt dekker ikke dette i nytt system
FNF nasjonalt dekker ikke revisjon i utgiftene for nytt regnskapssystem som tidligere antatt.

•

Markaloven 10 år – jubileumskonferanse
Hold av datoen tirsdag 2. april.
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•

Region Oslofjord-samling 4. desember
Tema: kommuneplaner og sjekklister for disse.

•

3 stk. Facebook-kurs avholdt
6., 7- og 8. november med stort sett gode tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene viser
midlertid et stort sprik i kunnskapsnivå som kan være vanskelig å møte.

•

Høstsamling FNF
Hadde en workshop for felles strategiplan, arbeidet tas videre av Ragnhild.
Nasjonalt styre vedtok at koordinatorstillingene i Oslo og Trøndelag blir faste.
Større bit av samlingen viet til vindkraft og «Nasjonal Ramme for Vindkraft».

•

Besøk hos KLD FNF
Koordinatorene fortalte om de ulike utfordringene i fylkene.

•

Politisk påvirkningsdokument
Sendt ut til politikerne i Akershus’ kommuner og Akershus fylkes. Fått flere positive
tilbakemeldinger allerede. Se det i sin helhet her.

•

Opprop om el-sykling på stier i Marka
Oslo og Omland Friluftsråd har med støtte fra store grunneierne i Marka; Oslo kommune,
Løvenskiold Skog og Losby Skog AS, utarbeidet et opprop mot terrengsykling med el-sykkel
på stier i Marka. De oppfordrer organisasjoner til å støtte dette oppropet, ved å skrive under
på oppropslista. Se oppropet her.

•

Ekstra midler
Akershus fylkeskommune har bevilget en ekstra pott til friluftslivet i fylket. Av denne potten
har vi fått 87 200,-. Totalt med driftstilskuddet for 2018 får vi 350 000,-.

•

FNF Frogn, årsmøte 27. mars
På forrige styremøte informerte koordinator om mulig nytt lokalt FNF. Årsmøte for «Frogn
natur- og friluftsforum» blir 27. mars.
Styret tok sakene over til orientering.

Koordinator arbeider nå og framover med
•
•
•
•
•

Sjekklister for uttalelser til kommuneplan
Uttalelser i saker som nevnt ovenfor
Regnskap, årsmelding og annet til årsmøte
Videre med nettside-prosjekt for FNF
Viken-sammenslåing og FNF

Eventuelt

forum for
natur og friluftsliv
Akershus

•

Vindkraft-kampanje
I forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft som det har vært mye motstand mot, har
Bergen og Hordaland Turlag ledet arbeidet med å få laget filmer om konsekvenser av
vindkraft på land. Arbeidet er gjort i samarbeid med DNT vest og FNF’ene på Vestlandet. Film
og klipping er gjort av Screen Story.
Vi har fått forespørsel om å spre denne filmen i sosiale medier, som for vår del blir Facebook
etter deres publiseringsskjema.
Filmen ble vist i styremøtet, og styret synes denne kan deles på Facebook.

•

Hundekjøreløype i Marka i Bærum
Rigmor tok opp en sak fra Bærum om anlagt hundekjørerløype for trening med hundespann
og slede vinterstid. BNFR har klaget på manglende høring og dårlig saksbehnadling.

•

Jørgen kom med en kommentar fra konferansen Forskning i Frilufts og utsagn fra FNF.

Neste styremøte
Neste styremøte finner sted tirsdag 29. januar, kl. 16:30 i OOFs lokaler.

Oslo, 13. desember 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 i 2018

Lokale FNF
Retningslinjer + tilslutning + bruk
av logo

23. nov -16

3. mai 17 (sak ble utsatt)
26. april -18 (logo nevnt)
16. oktober 2018

Hvem kan egentlig være medlem
i Akershus

1. mars -17

-

Penger til friluftslivet –
konkretisering og behov

30. aug. -17

29. aug. -17 Politisk påvirkning

