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1. Sammendrag
Forum for natur og friluftsliv Akershus er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Forumet fungerer som en møteplass der saker av felles
interesse kan diskuteres, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseheving, og et talerør i
konkrete saker som er av felles interesse i organisasjonene.
Pandemi-året 2020 ble et annerledes år for de fleste, med mindre fysiske møter og bratte digitale
læringskurver. FNF Akershus har likevel hatt høyt aktivitetsnivå gjennom året, mye på grunn av at de
fleste av forumets arbeidsoppgaver enkelt lar seg løse digitalt eller fra hjemmekontor.
FNF Akershus har hovedsakelig jobbet med å få oversikt og kontakt med nye Viken fylkeskommune,
kompetanseheving for organisasjonene og saker innen samferdsel. FNF Akershus har skrevet 7
uttalelser, 3 leserinnlegg, arrangert 8 kurs, 1 seminar, 1 politisk debatt og 1 dagskonferanse selvstendig eller i samarbeid med andre FNF og/eller Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). Det meste
har blitt arrangert digitalt på grunn av pandemien ved bruk av webinarer og nytt strømmeutstyr. FNF
har fulgt opp endringer og prosesser i FNF og i regionreformen og gjennomført Friluftslivets Uke,
inkludert et vellykket prosjektmedarbeideroppdrag. Det er også blitt etablert et tett samarbeid
mellom FNFene i Oslo og Viken. FNFene i Oslo og Viken utformet et hefte med politiske innspill i
2020, det ble utgitt 22 utgaver av Friluftsnytt og publisert 49 innlegg på FNF Akershus sin nettside.
Én ny organisasjon ble tilsluttet FNF Akershus i 2020 (Follo sopp- og nyttevekstforening), slik at antall
tilsluttede organisasjoner nå er femten. Til sammen representerer organisasjonene over 200 000
medlemskap.
I tillegg har FNF Akershus hatt prosjektledelse for digitaliseringsprosjekter og nye nettsider for FNF,
og vært support for drift web-løsningen til FNF-nett for andre koordinatorer og daglig leder.

2. Aktiviteten gjennom året
2.1 Saker og temaer
FNF Akershus har i 2020 brukt mest tid på å bli kjent med nye Viken fylkeskommune, arrangering av
kurs og innspill til større samferdselsprosjekter.
Viken fylkeskommune ble formelt opprettet 1. januar 2020. FNF Akershus har i 2020 brukt mye tid, i
samarbeid med FNF Buskerud og FNF Østfold, på å få oversikt over den nye fylkeskommunen,
komme i kontakt med fylkeskommunens politikere og administrasjon. FNF arrangerte et seminar om
nye Viken for organisasjonene, politisk debatt i forbindelse med Friluftslivets Uke og dialogmøte med
relevante fylkesråd og ansatte i november, og vi har deltatt på en rekke møteplasser i regi av
fylkeskommunen. Videre har FNF kommet med flere innspill, blant annet til Viken fylkeskommunes
planstrategi, økonomiplan og budsjett og mindre, uformelle henvendelser.
For å synligjøre hva og FNF er, hvem som er tilsluttet og hva vi sammen mener er viktig, laget FNFene
i Oslo og Viken en informasjonsbrosjyre. Brosjyren presenterer FNF og er full av innspill til
politikerne på punkter det må jobbes med relatert til natur og friluftsliv i regionen. Alle de tilsluttede
organisasjonene i FNFene i Oslo og Viken stilte seg bak innspillene.
I 2020 arrangerte FNF Akershus 8 kurs og 1 dagskonferanse. På grunn av korona har webinar,
strømming og videoredigering blitt en del av den nye arrangements-hverdagen.
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De sakene FNF Akershus har jobbet mest med i 2020 har vært samferdselsprosjekter: Veiforbindelse
øst for Oslo og E16 Kongsvinger-Kløfta. Her har FNF Akershus hatt løpende oversikt, informert
tilsluttede organisasjoner, deltatt på folkemøter, skrevet uttalelser og leserinnlegg.
FNF Akershus har også jobbet med Regjeringens foreslåtte endringer av plan- og bygningsloven som
potensielt kan bli negative for naturverdier. Her har FNF mobilisert i regionalt, deltatt på møter i regi
av de nasjonale natur- og friluftslivsorganisasjonene, informert tilsluttede organisasjoner, skrevet
uttalelse og leserinnlegg i samarbeid med FNFene i Oslo og Viken. Videre har Østmarka nasjonalpark
vært flere ganger på agendaen hos FNF Akershus. Forumet har også fulgt opp sakene angående
nedleggelse av regulerte dammer, gjennom å arrangere konferanse om temaet i samarbeid med FNF
Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd og løpende oppdateringer om pågående nedleggingssaker.

2.2 Arrangementer
FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd har som ambisjon å arrangere kurs og
fagseminarer for natur- og friluftsorganisasjonene i regionen som et kompetansehevende tiltak. Vi
ser at det er stor interesse for slike lavterskelkurs, særlig blant lokallag av frivillige organisasjoner, og
det er ytret ønske om slike kurs rundt mange andre relevante temaer.
FNF Akershus har i løpet av 2020 arrangert følgende:
3. mars

Seminar om FNF Viken og Oslo
Oslo sentrum
Samarbeid med FNF Buskerud, FNF Oslo og FNF Østfold. I forbindelse med
fylkessammenslåing til Viken fylke ble det arrangert et informasjonsmøte for
tilsluttede om nye Viken fylkeskommune og nye Statsforvalteren Oslo og
Viken. Representanter fra myndighetene hadde innlegg, og dette ble
etterfulgt av en orientering om arbeidet med regionreformen i FNF.
18 personer fra 17 organisasjoner deltok.

23. april

Webinar: Kurs i artsobservasjoner
Digitalt
Samarbeid med FNF Oslo. Kristoffer Bøhn fra Sabima holdt kurset der
deltakerne fikk innføring i bruk av Artsobservasjoner – en database og
registreringstjeneste for artsobservasjoner i Norge. I tillegg ble det sett
nærmere på ulike innsynsløsninger som Artskart, Naturbase m.fl. for å se
hvordan man skaffer seg oversikt over hvilken kunnskap som er tilgjengelig
om arter og naturtyper i et område. Ca. 40 personer deltok på webinaret.

19. mai

Webinar: Kurs i plan- og bygningsloven
Digitalt
Samarbeid med FNF Oslo og OOF. Fredrik Holth, Dosent i juridiske fag,
Institutt for eiendom og jus, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
(NMBU) holdt kurs i plan- og bygningsloven (PBL). Hensikten med kurset var å
gi en innføring i PBL ved gjennomgang av relevante paragrafer, praktiske
eksempler og diskusjon rundt lokale saker. Ca. 40 personer deltok på
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webinaret.
11. juni

Webinar: Kurs i vannforvaltning
Digitalt
Samarbeid med FNF Oslo og OOF. Vannkoordinatorene fra SRN, Norsk
Friluftsliv og Sabima, Åsa Renman og Silje Helen Hansen, holdt kurset som ga
en grunnleggende innføring i vannforvaltning. Det ble gjennomgått hva
frivillige som vil jobbe for bedre vannmiljø kan gjøre. Ca. 50 personer deltok
på webinaret. Se opptak her

3. september

Introduksjonskurs GIS
Oslo sentrum
Samarbeid med FNF Oslo og OOF. Kursholder er Anders Johan Konnestad,
Konnestad Consulting gjennomgikk hva GIS er, hvordan finne relevante
bakgrunnskart og relevante data som skal vises, få dette inn i QGIS, forstå
innholdet i datasettet og produsere et ferdig estetisk pent kart til utprinting.
Ca. 50 personer deltok på webinaret. Se opptak her

5. - 13. september

Friluftslivets uke
Hele Akershus
Samarbeid mellom natur- og friluftsorganisasjonene i fylket i regi av FNF. For
alle organisasjoner som vil synliggjøre friluftslivet med det formål å inspirere
folk til å komme seg ut, og vise mangfoldet av friluftsaktiviteter som finnes.
Dette året ble det en litt annerledes Friluftslivets uke. Mange arrangementer
ble avlyst grunnet Korona-situasjonen, inkludert vårt planlagte
fellesarrangement med Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Likevel var det
registrert 137 arrangementer i regi av natur- og friluftsorganisasjonene,
frivilligsentraler, frisklivsentraler og kommunene i Akershus. Uka ble godt
promotert, gjennom oppdatert hefte der organisasjonene er presentert, bred
distribusjon av denne, annonsering på sosiale medier og medieomtale.

9. september

Politisk debatt: Areal for natur og friluftsliv
Drammen
Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken arrangerte politisk
debatt i Drammen, onsdag 9. september. Tema for debatten var arealer for
natur og friluftsliv. Med på laget var lederne fra landets største natur- og
friluftsorganisasjoner, samt representanter fra både Storting, Fylkesting og
kommuner i Viken. 592 personer som fulgte debatten direkte, og 979
personer har lastet ned filmen per 30.09.2020.
Les mer og se opptak her
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10. september

Kurs i GPS-sporing punkter og linjer i GIS
Oslo sentrum
Samarbeid med FNF Oslo og OOF. Kursholder er Anders Johan Konnestad,
Konnestad Consulting lærte oss hvordan bruke egne innsamlede GPS-data
ved hjelp av mobil enhet til å kartlegge punkter og traseer i felt. Videre
hvordan kunne regne ut avstander i enkelte GPS-spor, samt fremstille et
nettverk av sti- og løyper. 7 personer fra 6 organisasjoner deltok.

24. sep. og 1. okt.

Georeferingskurs GIS
Oslo sentrum
Samarbeid med FNF Oslo og OOF. Kursholder er Anders Johan Konnestad,
Konnestad Consulting lærte bort hvordan overføre kartkoordinater fra
regneark til digitalt kart, og gjøre om et kart fra et bilde til et digitalt kart.
Videre hvordan laste inn digitalt kart på mobil enhet som kan tas med ut i
felt. 2 personer fra 2 organisasjoner deltok.

14. oktober

Kurs i Naturmangfoldloven
Oslo sentrum og digitalt
Samarbeid med FNF Oslo og OOF. Fredrik Vikse, politisk rådgiver i Sabima,
lærte bort hva som er meningen med Naturmangfoldloven og hva slags
bestemmelser inneholder den, og hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven
til å beskytte natur – spesielt rettet mot kommuners planarbeid og
dispensasjonssaker. 10 personer deltok fysisk, og webinaret ble fulgt av ca.
50 personer. Se opptak her

21. oktober

Damkonferansen 2020
Lillestrøm og digitalt.
Samarbeid med FNF Oslo og OOF.Gjennom konferansedagen fikk vi et
helhetlig bilde på problematikken rundt regulerte dammer. Vi fikk høre om
dammenes historie og natur- og friluftslivsverdiene knyttet til dammene.
Regelverket ble nøye gjennomgått av Norges Energi- og Vassdragsdirektorat
(NVE) og mulighetene og utfordringene ble belyst av fylkesmannen,
fylkeskommunen og kommunene. 66 personer fra 33 organisasjoner og
kommuner deltok. I tillegg ble arrangementet strømmet.
Se opptak her

18. november

Kurs i politisk påvirkning
Digitalt.
Samarbeid med FNF Oslo. Kurset bestod av to deler. Første del var med
Katrine Gramnæs, forfatter av boka “Lobby – 10 tips til politisk gjennomslag”,
der Katrine gikk gjennom tipsene og svarte på spørsmål. I andre del fortalte
Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for SV, om hvordan det var å sitte
som mottaker av innspill og ga tips om hvordan hva som fungerer og hva som
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ikke fungerer så godt for å nå fram til politikere. Strømmingen ble fulgt av ca.
40 personer.
Se opptak her

2.3. Uttalelser
FNF Akershus skal bistå de tilsluttede organisasjonene med momenter til høringsuttalelser. FNF
Akershus kan skrive egne høringsuttalelser dersom tilsluttede organisasjoner ønsker dette, og vil da
prioritere planer på fylkesnivå og prinsipielt viktige saker. Det forutsettes at organisasjonene har et
selvstendig engasjement i saker FNF skal arbeide med. Valg av saker som FNF Akershus arbeider med
baseres på innspill fra styret, koordinator og tilsluttede organisasjoner.
Gjennom samarbeidet som er etablert mellom FNF Oslo, OOF og FNF Akershus blir det meste av
relevante saker fanget opp ved regelmessig gjennomgang av e-post, nyhetsbrev, kommune-nettsider
og andre aktuelle steder der saker av interesse kan forekomme. Saker videreformidles gjennom
nyhetsbrevet Friluftsnytt som kommer ut annenhver fredag. FNF og OOF har også regelmessige
samarbeidsmøter. Dette gjør at saker kan fordeles, samarbeid inngås der dette er hensiktsmessig, og
vi unngår dobbelt arbeid.
FNF Akershus skrev 7 uttalelser på vegne av de tilsluttede organisasjonene i 2020:
•
•
•

•
•

•
•

Uttalelse til planprogram for E16 Kløfta-Kongsvinger
Innspill til økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 Viken
Uttalelse til planstrategi Viken fylkeskommune
Uttalelse til forslag til endringer i PBL
Uttalelse til varsel om oppstart E16 Kløfta – Kongsvinger
Uttalelse til regulering av massemottak i ravine ved Mork gård
Uttalelse til KVU for veiforbindelse øst for Oslo

Alle uttalelser er å finne i sin helhet her: https://fnf-nett.no/akershus/uttalelser/.
Se vedlegg 1 for utdrag, hvem som var med på uttalelsen og hvor den ble sendt.

2.4 Møter, befaringer, arbeidsgrupper
FNF Akershus deltar på konferanser, seminarer og på andre relevante arenaer der nettverk kan
utvides og informasjon innhentes. På grunn av korona-pandemien har det naturligvis blitt mye
mindre fysisk deltagelse.

Møter
Dato

Hva
Samling Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
14.01.2020
– presentere FNF

Hvem
FL og andre friluftsråd
Daglig leder FNF

Hvor

06.05.2020 Informasjonsmøte aktivitetsråd

Åpent webinar

Digitalt

FNF Møre og
Romsdal

FNF, nasjonale
organisasjoner

Digitalt

Sabima

20.05.2020

Fellesmøte endringer plan- og
bygningsloven

Side 6 av 15

Arrangør

Gardermoen FL

25.05.2020 Nettverksmøte

Fagavdelingen i
rådsområde Infrastruktur,
FNF
Viken fylkeskommune
Akershus
FNF Buskerud og FNF
Østfold

FNF AkershusFNF
Buskerud og FNF
Østfold

01.07.2020

Friluftslivets uke - samordning og
representasjon i Viken

Viken fylkeskommune

Digitalt

Viken
fylkeskommune

10.08.2020

Fremdrift høring/strategi stopping av
enklere dispensasjoner PBL

FNF, nasjonale
organisasjoner

Digitalt

Sabima

Fagnettverk for kommunikasjonsfolk i
13.08.2020 Frivillighet Norge - Hvordan skrive gode
innlegg i redaksjonelle og sosiale medier?

Åpent webinar

Digitalt

Frivillighet Norge

27.10.2020 Handlingsprogram-møte med FNF

Viken fylkeskommune

Digitalt

Viken
fylkeskommune

Viken fylkeskommune og
andre aktører

Digitalt

Viken
fylkeskommune

Styreledere og
koordinatorer FNF i Oslo
og i Viken
Relevante fylkesråd og
ansatte fra Viken
fylkeskommune

Digitalt

FNF i Oslo og i Viken

03.11.2020

Regional referansegruppemøte
vannregion Innlandet og Viken

18.11.2020 Møte mellom FNF og fylkesråd Viken

Arbeidsgrupper
•

Arbeidsgruppe regionreform og FNF
Det er opprettet en formell arbeidsgruppe som arbeider med regionreformen.
Arbeidsgruppa har hatt 1 samling i Oslo 29. januar, og koordinatorene har hatt ukentlig
digital samarbeidsmøter.

•

Arbeidsgruppe lokale FNF
Lokale/kommunale FNF har vært tatt opp flere ganger i FNF Akershus de siste årene, av både
styret selv eller av de lokale FNFene i fylket. FNF nasjonalt har opprettet en arbeidsgruppe
som kan se nærmere på temaet lokal organisering og lokalt engasjement for natur og
friluftsliv. Det er har vært 1 møte i gruppa der koordinator deltok.

•

Arbeidsgruppe digitalisering.
Koordinator i FNF Akershus leder gruppa, i samarbeid med daglig leder nasjonalt, og utfører
mange av oppgavene. Det har vært mye aktivitet i arbeidsgruppa i 2020. Koordinator har
deltatt på 15 møter i forbindelse med digitalisering-, profil- og nettsideprosjekter.

FNF Akershus har tidligere vært representert i Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus
og Paraplyforum for frivillige organisasjoner i Akershus. Koordinator har ikke deltatt på møter i
disse gruppene i år, bl.a. pga. ny struktur i Viken og korona, men har hatt løpende kontakt med
ansvarlige for gruppene.

2.4 Annen deltakelse
Som årene før har FNF Akershus hatt en rekke interne møter, samt møter med tilsluttede og
eksterne organisasjoner angående saker, samarbeid og utarbeidelse av kursrekker. Koordinator har
deltatt på de faste ukentlige allmøtene og de obligatoriske fagsamlingene i FNF. FNF Akershus deltok
Side 7 av 15

på Flerkulturell Friluftsfest arrangert 8. september på Sognsvann i Oslo i regi av Oslo og Omland
Friluftsråd. Koordinator deltok også på et kurs i videoproduksjon i regi av Webgruppen.
FNF Akershus deltok på følgende digitale arrangementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29.04.2020 - Viken planstrategi steg 1, Viken fylkeskommune
10.10.2020 - Informasjonsmøte E16 Kongsvinger Kløfta – Varsel om oppstart, E16-prosjektet
19.08.2020 - Viken planstrategi steg 2, Viken fylkeskommune
23.09.2020 – Strandsonewebinar, Norsk Friluftsliv
28.10.2020 - Folkemøte E16 Kongsvinger Kløfta – Planprogram, E16-prosjektet
03.11.2020 - Samling for fylkeskommuner og samarbeidspartnere, Miljødirektoratet
12.11.2020 - Fagdag friluftsliv Viken, Viken fylkeskommune
17.11.2020 - Lansering av Naturindeks for Norge 2020, Miljødirektoratet
03.12.2020 - Lansering av økologisk grunnkart, Miljødirektoratet
14.12.2020 - Lansering av ny veileder for konsekvensutredninger for klima og miljøtemaer,
Miljødirektoratet

2.5 Informasjon
Nyhetsbrevet Friluftsnytt
FNF Akershus utgir nyhetsbrevet Friluftsnytt i samarbeid med OOF og FNF Oslo. I nyhetsbrevet
informeres det om aktuelle og pågående høringssaker, kurs, arrangementer og nyheter som er av
interesse for natur og friluftslivsorganisasjonene. Det brukes som et verktøy både for å informere og
opplyse og som en kanal for dialog mellom FNF og organisasjonene. Nyhetsbrevet sendes ut
annenhver fredag. I forbindelse med utgivelsene av Friluftsnytt har FNF Oslo, FNF Akershus og OOF
regelmessige redaksjonsmøter der saker gjennomgås og arbeid fordeles. På denne måten unngår vi
dobbeltarbeid blant de tre organisasjonene og sikrer at ressursene brukes på en fornuftig måte.
Det ble gitt 22 utgaver av Friluftsnytt i 2020.
Informasjon om nyhetsbrevet, påmelding og alle utgitte utgaver finnes her:
https://fnf-nett.no/akershus/friluftsnytt/

FNF i media
FNF Akershus eller en av de lokale FNF i fylket har vært med i 18 medieoppslag i løpet av 2020.
Oppslagene gjaldt leserinnlegg og respons på pressemeldinger angående større
samferdselsprosjekter, lovendringer med negative innvirkning på naturverdier og Friluftslivets Uke. I
tillegg gjaldt enkelte oppslag lokale FNF i Nordre Follo og på Nesodden.

Nettsider
Hele FNF fikk nye nettsider i 2020. All informasjon om FNF Akershus finnes på forumets nettsider,
eksempelvis tilsluttede organisasjoner, styresammensetning, informasjon om nyhetsbrev, vedtekter,
årsmeldinger rapporter og uttalelser. Nyheter, høringsuttalelser, arrangementer, nyhetsbrev og
styrereferater publiseres fortløpende på nettsiden. Det ble publisert 49 innlegg på nettsiden i 2020.
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FNF Akershus sin nettside: http://www.fnf-nett.no/Akershus

Sosiale medier
FNF Akershus har en egen Facebook-side som er forlenget arm for FNF Akershus sine nyheter,
uttalelser, arrangementer og nyhetsbrev. Facebook-siden brukes også for å bli oppdatert på nyheter
og arrangementer fra andre natur- og friluftsorganisasjoner, kommune og andre myndigheter.
FNF Akershus på Facebook: https://www.facebook.com/AkershusFNF/

Annet
Brosjyre med innspill til regionale politikere
De regionale foraene i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold sammen laget en brosjyre som gir
politikerne i Oslo og Viken konkrete punkter det bør jobbes med. Denne ble sendt til alle regionale
politikere i Viken fylkeskommune og promotert digitalt gjennom nettsidene og sosiale medier.
Se brosjyren her: https://fnf-nett.no/akershus/innspill-til-politikere/
Nytt profilmateriell
Nytt profilmateriell (f.eks. brosjyre om FNF Akershus, brosjyre om Friluftsnytt, ny roll-up) ble
utarbeidet i ny profil for FNF fra 2019.

3. Organisatorisk
3.1 Tilsluttede organisasjoner
Forum for natur og friluftsliv Akershus fikk én ny (*) tilslutning i 2020 og ble utvidet til femten
organisasjoner. Følgende organisasjoner er nå tilsluttet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK)
Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF)
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT Oslo og Omegn)
Follo sopp- og nyttevekstforening*
Lillomarkas Venner
Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA)
Nesodden kajakklubb
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Akershus
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOFOA)
Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS)
Oslo og Omlands Friluftsråd (OOF)
Oslofjorden Friluftsråd (OF)
Skiforeningen
Skogselskapet Oslo og Akershus
Østmarkas Venner

Samlet representerer disse organisasjonene over 200 000 medlemskap.
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3.2 Årsmøtet
Årsmøtet for 2020 ble avholdt tirsdag 28. april digitalt på Teams.
Det var 8 personer til stede fra i alt 6 organisasjoner. Av de tilstedeværende organisasjonene var 6
stemmeberettigede. I tillegg var FNF koordinator Maria Rundhaugen Tesaker, valgkomitemedlem
Ingvild M. Kavli og daglig leder FNF nasjonalt Ole Lilleås til stede.
Følgende organisasjoner deltok på årsmøtet:
•
•
•
•
•
•

Bærum Natur- og Friluftsråd v/ Rigmor Arnkværn
Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus (NJFF) v/ Endre A. Stakkerud og Per Rune Stav
Oslofjordens Friluftsråd v/ Inger-Marie Juel Gulliksen
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) v/ Tom Fremstad
Skiforeningen v/ Jørgen Fog
Østmarkas Venner v/ Helga Gunnarsdottir og Johan Ellingsen

Protokoll fra årsmøtet finnes på https://fnf-nett.no/akershus/om-oss/ under «Årsmøte».

3.3 Styret
Styret ble valgt på årsmøtet 28. april 2020 og har bestått av:
Leder

Endre A. Stakkerud, NJFF Akershus (på valg 2021)

Medlemmer

Jørgen Fog, Skiforeningen
Ulf Kristiansen, Naturvernforbundet Oslo og Akershus
Tom Fremstad, Oslo og Omland Friluftsråd (på valg 2021)
Inger-Marie Juel Gulliksen, Oslofjordens Friluftsråd (på valg 2021)
Rigmor Arnkværn, Bærum Natur- og Friluftsråd (på valg 2021)
Helene Bugge, DNT Oslo og Omegn

Det har vært avholdt 7 styremøter i FNF Akershus i 2020, og styret behandlet 42 saker. I tillegg er
flere saker løst per e-post. Det har også vært flere møter mellom styreleder og koordinator.
Styremøtet den 17. juni inkluderte en befaring av plassering for forslag om ny friluftsøy i
Lysakerfjorden på Fornebu. Ellef Ruud fra Miljø- og planadministrasjonen i Bærum kommune
orienterte om status for prosjektet, og styremedlemmer som ønsket, orienterte om innspill fra sin
organisasjon. Befaring og styremøte ble etterfulgt av middag på Sjøflyhavna Kro.

3.4 Administrasjon
Koordinator i FNF Akershus er Maria Rundhaugen Tesaker i 100% stilling. Kontorplass har vært hos
Oslo og Omland Friluftsråd i Storgata 28A i Oslo sentrum. Store deler av 2020 har også vært tilbragt
på hjemmekontor grunnet korona-pandemien.
Prosjektmedarbeider Wanda Nathalie Nordstrøm var ansatt på timebasis fra 20. april 2020 - 30.
september 2020. Nordstrøm arbeidet med koordinerte prosjektet Friluftslivets Uke 2020 i Akershus
etter fastsatt program og budsjett. Dette innebar blant annet promotering av Friluftslivets Uke i
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Akershus, innsamling av arrangementer fra organisasjonene og revidering av hefte over
organisasjoners aktiviteter. Siden Nordstrøm har bakgrunn fra kommunikasjon, fikk promoteringen
av Friluftslivets uke på sosiale medier et løft. Under Friluftslivets uke økte trafikken på vår nettside og
Facebook-side betraktelig. Koordinator fikk også flere henvendelser enn normalt, om FNF sitt arbeid
og Friluftslivets uke, på grunn av mer effektiv promotering på nett. Hvis økonomien tillater det, vil
det være fornuftig bruke midler på prosjektansatte igjen.

3.5 Samarbeid i FNF
Samarbeid mellom FNF Oslo, Oslo og Omland Friluftsråd og FNF Akershus
FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har mange felles mål og samarbeider
tett.
I 2020 har samarbeidet FNF/OOF:
•
•
•
•

Fortsatt med nyhetsbrevet «Friluftsnytt».
Fortsatt praksisen med samarbeidsmøter hver 14. dag der saker diskuteres og egne
arrangementer planlegges.
Utvidet arbeidet 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 FNF-systemet, 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 Teams-møter der
saker av felles interesse diskuteres.

Samarbeid mellom FNF i Viken og Oslo
Viken fylkeskommune ble offisielt opprettet 1. januar 2020 og består tidligere Akershus, Buskerud og
Østfold. Det er planlagt sammenslåing av FNF i regionen til FNF Oslo og Viken. Koordinatorene i
Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold har derfor hatt regelmessige møter og samarbeidet i saker der
dette har vært hensiktsmessig. Det har særlig vært samarbeid rundt kontakt med nye Viken
fylkeskommune og utarbeidelse av innspill til regionale politikere.

4. Økonomi
Forumets økonomi er tilfredsstillende.
I 2020 har FNF Akershus mottatt kr. 300 000,- i driftstøtte. Av Norsk Friluftsliv har vi mottatt
kr. 35 000,- i støtte til Friluftslivets uke. Gjennom FNF nasjonalt har vi mottatt kr. 26 996,- i momsrefusjon.
De totale inntektene i 2020 var på kr. 361 996,- og de totale kostnadene i 2020 var på
kr 392 058,63,-. Forumet gikk i underskudd i 2020 med kr. 29 890,24,-.
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Forumets egenkapital er god og utgjør per 31.12 2020 kr. 683 578,76,-.
Arbeidsgiver for ansatte i fylket er FNF nasjonalt, og lønnen og sosiale kostnader betales ut derfra.
FNF-koordinatorene finansieres gjennom statlig og fylkeskommunal støtte. Den statlige støtten
dekker i hovedsak lønnskostnadene for koordinatorene, mens de resterende andel (ca. 20 %) og drift
dekkes av driftstilskuddet fra fylkeskommunen.
Årsregnskapet for 2020 og revisjonsberetning følger etter årsberetningen.
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av
årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvist bilde av FNF Akershus eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.

Oslo, 24. mars 2021

Endre Stakkerud

Inger-Marie Juel Gulliksen

Jørgen Fog

Leder

Medlem

Medlem

Tom Fremstad

Helene Bugge

Ulf Kristiansen

Medlem

Medlem

Medlem

Rigmor Arnkværn
Medlem

Maria Rundhaugen Tesaker
Daglig leder/koordinator
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VEDLEGG 1 - UTTALELSER
Alle uttalelser er å finne i sin helhet her: https://fnf-nett.no/akershus/uttalelser/
Uttalelse til planprogram for E16 Kløfta-Kongsvinger
Natur- og friluftsorganisasjonene i Akershus og Innlandet krever at det foretas grundige utredninger av både
samfunnsnytte og samfunnskostnader for minimum to ulike scenarier, herunder firefelts utbygging i 110 km/h
og to-trefelts utbygging i 80-90 km/h, og at dette gjøres for alle skisserte alternativer, inkludert eksisterende
veitrasé.
Sammen med FNF Innlandet ble uttalelsen skrevet på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, DNT Oslo og Omegn,
Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Naturvernforbundet i Hedmark, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges
Jeger- og Fiskerforbund Hedmark, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd.
Hedmark og Skogselskapet Oslo og Akershus.
Sendt til prosjektet E16 Kongsvinger-E6
23.11.2020

Innspill til økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 Viken
I innspillet roste vi fylkeskommunen for satsingen på klima, bærekraftig arealforvaltning og friluftsliv. Vi
påpekte viktigheten av å ha faste midler til drift for frivillige organisasjoner og at disse driftstilskuddene også
må videreutvikles. Videre påpekte vi at tidlig beskjed og gode, lange frister for innspill ville gi bedre
tilbakemeldinger fra frivilligheten.
Innspillet ble skrevet sammen med FNF Buskerud og FNF Østfold.
Sendt til Viken fylkeskommune
11.11.2020

Uttalelse til planstrategi Viken fylkeskommune
FNF er glad for at naturhensyn og bærekraft er gjennomgående i alle de langsiktige utviklingsmålene, samt
gjennomgående i innsatsområdene i planstrategien. Vi påpeker allikevel flere utfordringer det er viktig å sette
søkelys på i planstrategien: sammenhengende naturområder, vektlegging av naturen, klima og miljøet ved
målkonflikter, masseforvaltning og kartlegging av eksisterende naturverdier.
Sammen med FNF Buskerud og FNF Østfold ble innspillet skrevet på vegne av 4H Østfold, Akershus og Oslo
Orienteringskrets, Buskerud Botaniske forening, Buskerud Orienteringskrets, Bærum Natur og Friluftsråd, DNT Drammen og
Omegn, DNT Indre Østfold, DNT Nedre Glomma, DNT Oslo og omegn, DNT Ringerike, DNT Vansjø, Drammen klatreklubb,
Follo sopp- og nyttevekstforening, Kongsberg og Omegns Turistforening, Lillomarkas venner, Naturvernforbundet i
Buskerud, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet i Østfold, Nedre Buskerud krets av Norges
Speiderforbund, Nesodden Kajakklubb, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus,
Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Norsk organisasjon for terrengsykling, Drammen og Omegn, Norsk Organisasjon
for terrengsykling, Oslo og omegn, Norsk Ornitologisk forening, avd. Buskerud, Norsk Ornitologisk forening, avd. Oslo og
Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, Skiforeningen, Skogselskapet i Oslo og
Akershus, Tistedalen Friluftslag, Østfold Botaniske Forening og Østmarkas Venner.
Sendt til Viken fylkeskommune
25.09.2020
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Uttalelse til forslag til endringer i PBL
Innbyggernes rett til å bli hørt forsvinner når kommunene får ta beslutninger bak lukkede dører. Medvirkning
er en av de viktigste brikkene i lokaldemokratiet. Vi ønsker derfor ikke en lovendring som gjør det lettere for
kommunene å gi dispensasjoner fra egne planer.
Sammen med FNF Buskerud, FNF Oslo og FNF Østfold ble innspillet skrevet på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets,
Bærum Natur- og Friluftsråd, DNT Oslo og Omegn, Framfylkingen i Oslo, Folkesportklubben Mila, Lillomarkas Venner,
Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oslo,
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, Oslo Elveforum, Oslo og Omland Friluftsråd, Oslofjorden Friluftsråd,
Oslo Velforbund, Skiforeningen, Østensjøvannets Venner, Østmarkas Venner, DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og
Omegns Turistforening, DNT Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Vestmarka krets av Norges
speiderforbund, Naturvernforbundet i Buskerud, NOF avd. Buskerud, Drammen klatreklubb, Buskerud KFUK-KFUM
Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn, Buskerud Botanisk forening, DNT Vansjø, DNT Nedre
Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalens Friluftslag, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold,
Østfold Botaniske Forening, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og 4H Østfold.
Sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
01.09.2020

Uttalelse til varsel om oppstart E16 Kløfta – Kongsvinger
FNF påpekte at ny vei skal bygges uten konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1), og vi ser
ikke at det er behov for 4-felts høyhastighetsmotorvei. På strekningen som nå skal bygges, må veiarealene som
allerede eksisterer, gjenbrukes i stedet for å bygge ny trasé på arealer som inneholder viktige landbruks-, naturog friluftslivsverdier. Det må gjøres egne utredninger for natur- og friluftslivsverdier og en landskapsanalyse. Vi
frykter at det skisserte E16-prosjektet er en overdimensjonert løsning for ny E16, som er sløsing med natur,
matjord og penger – og som svekker grunnlaget for klimavennlig transportsatsing og gir høyere
klimagassutslipp.
Uttalelsen ble skrevet på vegne av DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Norges Jeger- og
Fiskerforbund – Akershus og Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus.
Sendt til prosjektet E16 Kongsvinger-E6
21.06.2020

Uttalelse til regulering av massemottak i ravine ved Mork gård
I uttalelsen gikk FNF imot massemottak i en ikke-kartlagt ravinedal. Vi påpekte at i dette tilfellet var ikke
kunnskapsgrunnlaget godt nok – rapporter og kartleggingene er ufullstendige og inneholder feil. Kommunen
har heller ikke vist at de har gjort en helhetlig vurdering av verdier og områder. Vi mener det er viktig med en
helhetlig arealforvaltning, ikke minst når det gjelder håndtering og deponering av overskuddsmasser. FNF
Akershus krever at kommunen stopper arbeidet med denne planen. Hvis kommunen allikevel velger å
fortsette, må høringsfristen utsettes til høsten.
Uttalelsen ble skrevet på vegne av Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus,
Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus og Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus.
Sendt til Eidsvoll kommune
20.04.2020
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Uttalelse til KVU for veiforbindelse øst for Oslo
Natur- og friluftslivsorganisasjoner i Akershus og Østfold ønsker ikke en storstilt utbygging av 4-felts motorvei
fra Østfold til Romerike. Vi mener at arealene allerede er opptatt og at Statens Vegvesen må legge stor vekt på
klima- og miljøhensyn når de skal sikre en bedre beredskapsvei på østsiden av Oslo.
Uttalelsen ble skrevet sammen med FNF Østfold på vegne av DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, DNT Oslo
og Omegn, Naturvernforbundet i Østfold, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening avd. Østfold
og avd. Oslo og Akershus, Østfold Botaniske Forening, Oslo og Omland Friluftsråd, Østmarkas Venner, Akershus og Oslo
Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Oslofjordens friluftsråd og Bærum Natur- og Friluftsråd.
Sendt til Statens Vegvesen
16.03.2020
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