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1. INNLEDNING   
   
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Buskerud er et samarbeidsforum mellom natur- og 
friluftslivsorganisasjonene i Buskerud- regionen i Viken fylke. Formålet med FNF Buskerud er å 
styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i 
Buskerud-regionen. FNF Buskerud skal være en møteplass for samarbeid, en arena for 
kompetansebygging og kan være et felles talerør/ representant for organisasjonene når det er 
enighet om dette.   
   

1.1 Generell drift   
  

FNF Buskerud ble i 2022 driftet av vikarierende koordinator Kaja Høgås i 100 prosent stilling.  
Koordinator Thomas André T har vært 100 prosent sykmeldt i hele perioden.  
  
I tillegg til forefallende kontorarbeid har administrasjonen i 2022 hatt følgende oppgaver:   
  

• Sekretær for styret i FNF Buskerud   

• Sendt ut relevant materiell og informasjon til de tilsluttede organisasjonene.   

• Videresendt saker som kan være aktuelle å arbeide med for de tilsluttede organisasjonene og 
arbeidsutvalget.   

• Informert medlemsorganisasjonene om FNF-arbeidet.   

• Hatt jevnlig kontakt med våre tilsluttede organisasjoner, kommuner, fylkeskommune og andre 
relevante aktører.    

• Arbeidet med høringssaker   

• Jobbet med å fremme natur- og friluftslivsinteresser i media med artikler, kronikker og 
leserinnlegg.    

• Skrevet månedlige nyhetsbrev, nettsaker, oppdatert nettside og sosiale medier.    

• Arbeidet med å sikre det økonomiske grunnlaget for driften av FNF Buskerud i 2022.   

• Samarbeidet med andre FNF i Viken og Innlandet, Hardangervidda og langs Oslofjorden.    

• Arrangert politisk seminar i forbindelse med friluftslivets uke   

• Fullført prosjektet Allemannsretten for alle som ble startet i 2019.  
  
   

1.2 Hovedmål og viktigste saker i 2022 

   

1.2.1. Vannforvaltning 
 
Vannforvaltning har vært et viktig tema i 2022. I oktober godkjente regjeringen 
vannforvaltningsplanene for 2022- 2027 som FNF Buskerud har sendt innspill på via 
fylkeskommunen. Vannforvaltningsplanene vil bidra til at Norge i større grad når vannmiljømålene 
frem mot 2027, og videre frem mot 2033. Fra dagens situasjon der 75% av naturlige norske elver, 
innsjøer og kystvann har god miljøtilstand, vil 85% ha god miljøtilstand etter gjennomføring av de nye 
planene.  
 
Forum for natur og friluftsliv Buskerud har hatt gitt innspill på tiltakene i Helhetlig tiltaksplan for en 
ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv gjennom året. Buskerud er en del av vannregion Viken og 
Innlandet, og alt som slippes ut i elvene og vannene her, renner til slutt ut i Oslofjorden. Vi har gitt 
innspill til flere plansaker for renseanlegg, marinaer, miljøkrav i jordbruket, næringsarealer ved sjø, 
bygging av vei og Oslofjordforbindelsen som vil ha påvirkning på vannmiljøet. Vi har også sendt brev 
til Miljødirektoratet om nitrogenrensing av avløpsvann med utslipp til Oslofjorden.  



 
1 Befaring på Bokerøya, Svelvik, i forbindelse med planarbeidet for Drammen maritime senter. Foto: Kaja Høgås.  

 
1.2.2 Hytteutbygging   
   
Buskerud har blitt kjent som et av landets fremste fylker for fjell og vinterfriluftsliv, og hyttepresset 
på de gjenværende fjellområdene er enormt. Alle (små) kommuner ønsker omfattende hyttebyer 
innen egne grenser. FNF Buskerud mener det er viktig å se arealplanlegging over kommunegrenser 
for å unngå en bit-for-bit nedbygging av naturen. Veldig mange av kommunene i Buskerud har store 
planer om utvidelse av sine hyttefelt. De urørte fjell- og friluftsområdene er av stor viktighet, både 
for lokalbefolkningen, for de som bor i den sentrale østlandsregionen og for arter som blant annet 
villrein. Norge har de siste stammene av villrein i Europa, og et særlig ansvar for å ta vare på arten.    
Vedrørende hytteutbygging i fjellet er vi spesielt bekymret for inngrep i myr/ våtmark, inngrep i 
biotoper og biologisk mangfold, buffersonen for villrein, støy og et stadig press med utbygging i 
Hardangervidda nasjonalpark.     
 
I 2022 har vi sendt inn innspill til hytteutbygging i Nesbyen kommune, Sigdal kommune og Gol 
kommune. Vi har også sendt inn uttalelser til berørte anliggende for nye hyttefelt, som oppdaterte 
renseanlegg, rensekrav og sti- og løypeplan som er en del av reguleringsplanene for hyttefeltene.  
   



  
Utbygging på Turufjell i Flå. Foto: Kaja Høgås.  

   

1.2.3 Felles sti- og løypeplan 
 
Felles sti- og løypeplan har som formål å gi forutsigbare rammer for kommunene og andre aktører 
som planlegger og tilrettelegger for friluftsliv. Felles sti- og løypeplan skal avveie hensyn til villrein og 
annet naturmangfold, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser.  
 
FNF Buskerud har i samarbeid med FNF Hordaland og FNF Sogn og Fjordane gitt innspill til både 
Felles sti- og løypeplan for Nordfjella og Raudefjell, og Felles sti- og løypeplan for Hardangervidda.  
 
Våre tilsluttede organisasjoner meldte inn til FNF at felles sti- og løypeplan må baseres på et helhetlig 
kunnskapsgrunnlag som både tar hensyn til biologisk mangfold og til friluftslivet. FNF uttalte derfor at 
prosessen med å utforme en sti- og løypeplan må ha en mer helhetlig tilnærming og fokusere på 
muligheter for bærekraftig bruk/friluftsliv, samtidig som man ivaretar natur og biologisk mangfold. 
Ellers er det også viktig at sti- og løypeplanen tar hensyn til villrein, fjellrev, fugler og andre sårbare 
og truede arter i Nordfjella. 
 
Vi opplevde delvis ulike tilnærminger til planene fra de tilsluttede organisasjonene, men fikk til 
innspill som alle kunne bli enige om.  
 

 

1.3. Vurdering av utviklingen i 2022 

   
FNF Buskerud opplever et stadig større skille mellom nasjonale føringer og kommunale planer.  



 
Vi står midt i en naturkrise og en klimakrise, men merker ingen stans i nedbygging av natur.  
 
For første gang finnes det en oversikt over hvor mye natur som skal brukes til å bygge hytter.  
Ifølge Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er det satt av 1.479 kvadratkilometer til bygging av 
nye fritidsboliger i Norge. Arealet tilsvarer 200.000 fotballbaner, eller et område fire ganger så stort 
som Mjøsa.  
 
Sabima har laget et kartprogram i Naturkampen som enkelt viser hvor områdene er, og hvor mye 
områder som samlet sett er planlagt nedbygd. Dette gjør det mye enklere å kommentere enkelte 
reguleringsplaner. Selv om et lite hyttefelt kanskje ikke utgjør så mye, så viser helheten et helt 
annet bilde. I tillegg kommer veier, strøm, vann og avløp som også tar mye areal.  
 
FNF Buskerud er glad for at kunnskapsnivået om fremtidig arealbruk øker. Vi mener at typiske 
hyttekommuner har behov for en «planvask» og fjerne flere gamle reguleringsplaner, samtidig som 
kommunene må få mer kunnskap om nedbyggingens effekt på klima, miljø og samfunn. FNF 
Buskerud sendte inn et brev til Gol kommune i desember 2022 der vi ber kommunen gjennomgå en 
planvask. Dialogen med Gol kommune fortsetter inn i 2023.  
 

 
2 SABIMA Naturkampen. Planlagte, men ikke påbegynte reguleringsplaner for fritidsboliger ved Djupsjøen- Leppejuv i Sigdal.  

 

 



Ny veileder for fritidsboliger  

Den 29. september 2022 publiserte Kommunal- og distriktsdepartementet en ny veileder om 
planlegging av fritidsboliger. Veilederen gir en oversikt over nasjonale føringer og hensyn som er 
viktige for å sikre en mer bærekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsboliger. 

Målet med veilederen skal være å bidra til en bærekraftig planlegging av fritidsboliger som tar 
hensyn til lokal verdiskapning, miljø, samfunnssikkerhet, beredskap og generelle mål for 
samfunnsutvikling på en god måte. 

Målgruppen for veilederen er kommuner, statlige og regionale styresmakter, i tillegg til planleggere, 
utbyggere, organisasjoner og andre som er involverte i planlegging og utbygging av 
fritidseiendommer. 

Vi mener målet bør være å stanse videre utbygging i uberørt natur, og synes veilederen kunne vært 
strengere til unødvendig nedbygging av areal.  

På tross av mer kunnskap, opplever vi ingen stans i hytteutbyggingen i fjellet. Vi opplever at 
fjellkommunene åpner opp for stadig mer utbygging av hyttefelt, og at grensen mot høyfjellet og 
nasjonalparker utfordres til stadighet. Det at store deler av fjellandskapet består av myr, virker som 
ingen hindring for utbyggere. Vi ser ofte at kunnskapen om myr er tilstede, men at den 
nedprioriteres i forhold til «næring- og samfunnsutvikling».  
 
Vi opplever at flere kommuner har begynt å føre arealregnskap og oversikt over tomtereserver i 
kommunene. Det ser vi som meget positivt. Vi håper arealregnskapet etterhvert vil medføre stans i 
unødvendig nedbygging i natur.  
 
Vi ser det er et stort behov for nasjonale regler som forbyr utbygging i uberørt natur, og særlig i 
høyfjellet, i villreinens leveområder og ved karbonrik natur. Vi er positive til at regjeringen nå jobber 
for et forbud mot bygging i myr, noe vi håper vi vil se resultatet av de kommende årene.  
  
  

2. AKTIVITET I 2022 

  

2.1 Saker og temaer   
   
FNF Buskerud har i 2022 deltatt på flere kurs og seminarer og digitale møter. Vi har fullført kurset 
«Allemannsretten for alle» som ble påbegynt i 2019. Vi har også gjennomført en vellykket 
Friluftslivets uke med flere arrangementer og politisk debatt.  
 
Restriksjonene fra korona-pandemien er over, og vi har merket et stort trykk på kurs og seminarer, 
og andre møteplasser.  
 
FNF Buskerud har hatt god kontakt med flere av de tilsluttede organisasjonene gjennom året, og vi 
har samarbeidet godt om flere høringssaker.  
 
Vi har hatt mye kontakt med Viken fylkeskommune i henhold til regionale strategier og planer. Vi 
opplever en stor interesse fra fylkeskommunen til å få de frivillige organisasjonene med i deres 
prosjekter og prioriteringer.  
 
  



2.2. Arrangementer   
  

 2.2.1. KURS: Allemannsretten for alle   
 
Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud søkte Buskerud Fylkeskommune om tilskudd til 
friluftsaktivitet i form av kurs i «Allemannsretten for alle», i november 2019. Hovedmål for den 
opprinnelige søknaden ble beskrevet som følger: «Allemannsretten for alle skal sørge for at kunnskap 
om allemannsrett er tilgjengelig på en forståelig måte for flere brukergrupper i samfunnet, slik at 
kunnskap om ferdsel i naturen ikke skal bli en terskel for utøvelse av friluftsliv/mosjon i 
nærenaturen».  
 
I starten av prosjektet (2019) ble det bestilt brosjyrer på ulike språk fra «Aktiv Glede». Brosjyrene ble 
ikke trykket opp. I 2020 ble det gjennomført et kurs i Allemannsretten for barn på «Flerkulturell 
Friluftsleir» i regi av DNT Drammen og Omegn der fylkeskoordinator i FNF Buskerud holdt kurset. 
Kurset var vellykket. FNF snakket om allemannsrettens goder og plikter, og barna var veldig aktive i 
dialogen.  
 
På grunn av langtidssykemelding blant våre ansatte, samt pandemi, ble fortsettelsen av prosjektet 
forsinket. I juni 2022 søkte vi fylkeskommunen om å omdisponere de resterende midlene til å gjelde 
praktisk kurs for barn, og overføre de til potten Kurs/ åpne kvelder. Vi fikk dette godkjent.  
 
Gjennom sommeren 2022 har vi gjennomført 4 kurs i Allemannsretten for til sammen 48 barn:  
 

• Kurs Allemannsretten på sommercamp 01.08.2022  

• Kurs Allemannsretten på sommercamp 08.08.2022  

• Kurs Allemannsretten på Turbotur 05.09.2022  
• Kurs Allemannsretten på Turbotur 06.09.2022 

 

Kursene i august var heldagskurs der vi samarbeidet med Klokkarstua frivilligsentral og deres 
sommercamp. Sammen med barna gikk vi en 9 km lang tur i både innmark og utmark, og lærte dem 
om Allemannsrettens rettigheter og plikter ved praktiske eksempler. På disse turene hadde vi med 
oss barn i 1.- 4. klasse. Vi har inntrykk av at barna lærte masse, og forstod det vi sa. Det var også gøy 
å høre fra barna som begynte i 3.klasse denne høsten at de lærte om Allemannsretten i 
naturfagstimen den første skoleuken, og at barna da kunne fortelle dem alt de visste om 
Allemannsretten.  
 
Kursene i september arrangerte vi som en del av Friluftslivets Uke, i samarbeid med DNT Drammen 
og Omegn og Barnas Turlag Røyken og Hurum. Turene gikk på kveldstid i tilrettelagt turterreng. På 
disse turene hadde vi også med oss litt mindre barn (fra 4 og 5 år). Vi lærte at skolebarna klarte å få 
med seg informasjonen om allemannsretten, mens de mindre barna i barnehagealder var mer 
opptatt av selve turen og opplevelsen av å være ute. De fikk dog med seg informasjonen om 
stimerking og sporløs ferdsel, om enn kanskje ikke begrepene for det.  
 
Kursene har fått svært gode tilbakemeldinger, både fra grunneiere i området, foreldre og barn. 
Prosjektet er nå godkjent av fylkeskommunen og avsluttet.  
 



 
3 Fra kurset Allemannsretten på sommercamp 08.08.2022. Foto: Kaja Høgås.  

 

2.2.2. Friluftslivets uke 3.- 9. september  
 
Friluftslivets uke 2022 ble gjennomført med flere store og små arrangementer i hele Buskerud- 
regionen. Det var godt å kunne arrangere normale aktiviteter igjen etter to år med korona- 
restriksjoner.  
 
På Friluftslivets uke aktivitetskalender for 2022 registrerte våre tilsluttede organisasjoner i FNF 
Buskerud over 60 aktiviteter.  

På programmet gjennom uken ble det arrangert turer for barn, seniorer, personer med 
funksjonsnedsettelser, treningsturer, overnattingsturer m.m.  

I tillegg ble det arrangert jakt- og fisketurer, opplæring i kano og kajakk, trilleturer, soppturer, 
aktivitetskvelder og aktivitetsturer, foredrag og workshops, speiderdager og gapahuker med grilling 
og natursti.  

Flere av arrangementene ble arrangert i forbindelse med «natt i naturen» og «kom deg ut- dagen».   

Av våre tilsluttede organisasjoner var særlig DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og 
Omegn Turistforening, lokale Jeger- og Fiskerforeninger, lokale speidergrupper og lokale 
Orienteringslag aktive gjennom uken. Også Buskerud Botaniske Forening hadde noen aktiviteter.  

Vi savner aktiviteter fra Birdlife Norge Avd. Buskerud, Naturvernforbundet i Buskerud, Drammen 
klatreklubb, Norsk Organisasjon for terrengsykling Drammen og Omegn, Skogselskapet i Buskerud og 
Telemark og Oslofjordens friluftsråd i aktivitetskalenderen. Vi ser at disse organisasjonene gjerne har 
arrangert felles arrangementer nasjonalt, og mulig derfor vi ikke har fanget de opp i kalenderen. Vi 



tar dette til etterretning, og vil undersøke nærmere hvor de legger ut sine arrangementer til neste år. 
Mulig vi kan hjelpe dem med å synliggjøre seg også lokalt.  

Vi ser også at Buskerud Sopp- og nyttevekstforening har vært svært aktive i løpet av uka med flere 
relevante arrangementer. Buskerud Sopp- og nyttevekstforening er ikke tilsluttet FNF Buskerud, men 
vi vil nå jobbe for å få de med på laget vårt. Det samme gjelder for 4H Buskerud.  

 

2.2.3. Politisk debatt: Temastrategi Frivillighet. 
 
I forbindelse med Friluftslivets uke og Frivillighetens år 2022 arrangerte Forum for natur og 
friluftsliv sine organisasjoner i Oslo og Viken, politisk seminar om frivillighet, natur og friluftsliv, 
fredag 9. september på Breivoll Gård i Akershus. Tilsammen representerte vi 38 unike 
organisasjoner.  

Målet for dagen var å diskutere hvordan vi på best mulig måte kan dra nytte av temastrategi en 
som fylkeskommunen har utarbeidet, og styrke og organisere frivilligheten på best mulig måte.  

Vi spurte: Bør vi samordne oss under en paraply som idretten, eller er det andre og bedre 
løsninger for de frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene? 

Under seminaret var det duket for innlegg, paneldebatt og valgkamp. Aslak Bonde, politisk 
journalist, ledet oss gjennom dagen, og var ordstyrer i både paneldebatten og valgkampen.  

Innlegg 
 

• Seminaret ble åpnet av statssekretær Gry Haugsbakken fra Kultur- og 
likestillingsdepartementet. Haugsbakken snakket om viktigheten av frivilligheten, og 
hvordan regjeringen på best mulig måte kan tilrettelegge for frivillighet.  

• Etter statsråden holdt Edvin Søvik, fylkesråd for finans og administrasjon i Viken 
fylkeskommune, et innlegg om Frivillighetens bidrag i Viken-samfunnet, og hvorfor den 
er så viktig.  

• Rune Winum, avdelingssjef frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering i Viken 
fylkeskommune holdt et innlegg om temastrategien, og fylkeskommunens mål med 
denne. 

• Ida Madeelen Moe, Frivillighetskoordinator i Moss kommune, holdt et innlegg om 
hvordan kommunen tilrettelegger for at frivilligheten kan gjøre sitt samfunnsbidrag på 
best mulig måte. 
 

Innspill fra organisasjonene.  
 

Birdlife Oslo og Akershus, Skiforeningen, DNT Oslo og Akershus og NJFF Buskerud snakket om 
hvordan de organiserer seg og sitt arbeid, og hvilke utfordringer de møter.  

For og imot en paraply 

Etter å ha hørt om organisasjonenes arbeid og utfordringer, fikk vi to innlegg om fordeler (Viken 
idrettskrets) og ulemper (DNT Drammen og Omegn) om å la frivillige organisasjoner underordne 
seg en paraplyorganisasjon. 

• Først ut var seniorrådgiver i Viken idrettskrets, Johan Conradson , som snakket om 
hvordan idrettskretsen har organisert seg.  



• Som en «motsats» til Viken- idretten snakket så Henning Wikborg, daglig leder i DNT 
Oslo og Omegn, om utfordringene med å organisere natur- og friluftsliv frivilligheten 
under en paraply. 

Politisk debatt 

Årets politiske debatt handlet om hvordan de frivillige organisasjonene og fylkeskommunen kan 
samarbeide på best mulig måte. I debatten deltok følgende fylkespolitikere, i tillegg til Rune 
Winum, Henning Hoff Wikborg og Roar Bogerud: 

• Arbeiderpartiet v/ Gunvor Eldegard  
• Høyre v/ Anette Solli  
• Senterpartiet v/ Anders Eidsvaag Graven  
• MDG v/ Øyvind Solum  
• SV v/ Camilla Eidsvoll. 
• Venstre v/ Solveig Schytz  
• Rune Winum, avdelingssjef frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering  
• DNT Oslo og omegn v/ Henning Wikborg, daglig leder  
• Viken idrettskrets, Roar Bogerud, styreleder. 

På slutten av dagen fikk deltakerne av arrangementet mulighet til å prøve seg på kajakkpadling 
eller gåtur med guide.  

 

4 Statssekretær Gry Haugsbakken fra Kultur- og likestillingsdepartementet på Breivold gård, 9.9.22. Foto: Nina Frydenlund. 

 

 



2.2.4. Festaften for frivilligheten  
   
I samarbeid med Musikkrådene i Viken, Viken teaterråd, Viken barne- og ungdomsråd og Viken 
idrettskrets, arrangerte FNF i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold, festaften for 
frivilligheten på Lillestrøm kulturhus, torsdag 29. september. Arrangementet ble arrangert som 
en hyllest til Frivillighetens år 2022.  
 
Fylkeskommunen var tilstede og vi fikk gode presentasjoner fra både Fylkesrådsleder i Viken 
fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen, og Avdelingsdirektør for frivillighet, friluftsliv, idrett og 
integrering: Rune Winum.  
 
I løpet av kvelden fikk vi faglige innslag fra blant annet forsker Daniel Arnesen, Institutt for 
Samfunnsforskning, UiO, og Forsker og professor emeritus Håkon Wergeland Lorentzen som 
snakket om sosial kapital og sosial bærekraft, og hvordan regional frivillighet gir merverdi.  
Stortingspresident Masud Gharahkhani avsluttet festen. 
  
 

2.3 Uttalelser   
 
Forum for natur og friluftsliv Buskerud har sendt inn 20 høringsuttalelser i 2022.  
 
I innspill til program for felles sti- og løyeplan for Hardangervidda og på Nordfjella og Raudefjell har vi 
samarbeidet med FNF Hordaland og FNF Sogn og Fjordane.  
 
Vi har samarbeidet med FNF i Viken om brev til Miljødirektoratet om nitrogenrensing av avløpsvann 
med utslipp til Oslofjorden, Innspill til Statsforvalteren i Oslo og Viken om revidert forskrift om 
regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken, samt uttalelse til Viken fylkeskommune om 
økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023.  
 
FNF Buskerud har også fulgt opp saker fra tidligere Røyken og Hurum kommune (Nå Asker kommune) 
siden de tidligere har tilhørt Buskerud fylkeskommune. Nå er det vedtatt at hele Asker kommune, 
inkludert gamle Røyken og Hurum kommune, blir under Akershus fylkeskommune fra 1.1.2024. FNF 
Akershus vil derfor dekke disse områdene fremover. FNF Buskerud har god kjennskap til disse 
områdene, og bistår gjerne vår kollega i Akershus her også fremover.  
  

Alle høringssaker som er aktuelle for natur og friluftsliv i Buskerud blir registrert på Høringsradaren.  
Koordinator i FNF Buskerud oppdaterer Høringsradaren med aktuelle saker fra vår region 2-3 ganger i 
måneden. Nytt av året er at det nå også er mulig å motta varslinger på høringssaker som er relevante 
for deg.  
 
Alle uttalelsene legges ut på nettsiden til FNF Buskerud og FNF Nasjonalt.  
 
De sakene vi jobber med, deler vi også i det månedlige nyhetsbrevet vårt og på Facebook.   
  

2.3.1 Uttalelser 2022:   
 
14.01.2022 Kommunedelplan for masseforvaltning, Ringerike kommune 
10.02.2022 Detaljregulering for Brynhildstjern, Nesbyen kommune 
16.02.2022 Utslipp av kommunalt avløpsvann fra Hole Renseanlegg, Hole kommune 
03.03.2022 Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter, Drammen 

https://høringsradaren.no/
https://fnf-nett.no/buskerud/nyhetsbrev/
https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2022/01/Uttalelse-kommunedelplan-for-masseforvaltning-Ringerike-kommune.pdf
https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2022/01/Uttalelse-kommunedelplan-for-masseforvaltning-Ringerike-kommune.pdf
https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2022/01/Uttalelse-kommunedelplan-for-masseforvaltning-Ringerike-kommune.pdf
https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2022/01/Uttalelse-kommunedelplan-for-masseforvaltning-Ringerike-kommune.pdf


kommune.  
17.03.2022 Etablering av deponi på Egge gård, Lier kommune.  

01.04.2022 Innspill til program for felles sti- og løyeplan for Hardangervidda, Viken fylkeskommune.  

20.04.2022 Brev til Miljødirektoratet om nitrogenrensing av avløpsvann med utslipp til Oslofjorden. 

29.04.2022 Innspill til program for felles sti- og løyeplan for Nordfjella og Raudefjell, Viken 
fylkeskommune.  

09.05.2022 Forslag til planprogram – kommuneplanens arealdel – Ringerike kommune. 

09.05.2022 Områderegulering for Eggemoen Vest – Ringerike kommune.  

24.05.2022 Sigdal kommune – Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2035.  

01.06.2022 Revidert forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken, Statsforvalteren i 
Oslo og Viken.  

03.06.2022 Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 – Asker kommune.  

06.09.2022 Reguleringsplan næringsarealer ved E134 Oslofjordforbindelsen, Asker.  

16.09.2022 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med bygging av 
E134 – Oslofjordforbindelsen.  

27.10.2022 Søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Høgevarde renseanlegg. 

27.10.2022 Oppstart av planarbeid, Gulsvik renseanlegg, Flå kommune. 

08.11.2022 Uttalelse til økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023, Viken fylkeskommune.  

10.11.2022 Områdereguleringsplan for Djupsjøen – Leppejuv, Sigdal kommune 

22.12.2022 Hyttebygging på Gol. På tide med en planvask? 

  

2.3.2. Myr   
 
Myrarealet i Norge er gjennom de siste 80 årene redusert med en tredel på grunn av grøfting, 
oppdyrking, skogplanting, torvuttak og utbygging.   
 

I 2016 fikk Norge en femårig plan for restaurering av myr og våtmark. Landbruksdirektoratet og 
Miljødirektoratet stod bak planen som nå er revidert for å gjelde i fem nye år (2021-2025), og i 

fjorårets budsjett (2021) ble det satt av 44 mill. til restaurering av myr og våtmark. Så langt er mer 
enn 80 myrområder i Norge restaurert.    
  

På tross av regjeringens tiltak om bevaring av myr, fortsetter fjellkommuner og private grunneiere i 
fjellområdene å bygge ut myra. FNF Buskerud jobber for å hindre utbygging av myr, spesielt i 
fjellområdene i Buskerud hvor dette er utbredt.   Vi mener at kommunenes planer om nedbygging av 
myr gjør det særs viktig at det kommer et nasjonalt forbud og strengere regler mot dette.  
  
Vi merker oss at i de nye kommuneplanene står det gode intensjoner om at det «helst ikke skal 
bygges i myr, og at kommunene har et stort ansvar for å redusere klimautslipp». Dessverre så står 
ofte ikke målene i kommuneplanene i samsvar med reguleringsplanene i kommunene.  
  
I arbeidet med ny arealdel i kommuneplanen til Ringerike kommune står det for eksempel at de har 
som mål å «styre arealutviklingen slik at viktige naturlige karbonlagre som våtmarker, myrer og skog 
ivaretas.». På tross av gode intensjoner, merker vi allikevel at myr blir nedprioritert i de enkelte 
utbyggingssakene. Vekst og næring veier fremdeles tyngre enn naturens og myras egenverdi.  
 
Et godt eksempel på dette finner vi i planbeskrivelsen til Skurdalen Nøringspark, Hol kommune:  
 

https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2022/01/Uttalelse-kommunedelplan-for-masseforvaltning-Ringerike-kommune.pdf
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https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2022/01/Uttalelse-kommunedelplan-for-masseforvaltning-Ringerike-kommune.pdf
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https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2022/12/Hyttebygging-Gol.-Pa-tide-med-en-planvask.pdf
https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2022/12/Hyttebygging-Gol.-Pa-tide-med-en-planvask.pdf


«Økt fokus på klima og miljø gjør det mer utfordrende å tillate bygging på myrareal i dag enn da 
kommuneplanen ble vedtatt. Det å få med hele arealet er imidlertid viktig for utbyggingen. Det vil 
både gi en tilnærmet massebalanse i området, og sørger for at næringsparken har en størrelse som 
kan bli en næringsklynge med et miljø av flere bedrifter. Dersom myrområdet med buffersone tas ut 
av byggeområdet, vil halvparten av næringsarealet utgå. Det gjenliggende arealet mellom myr og 
fylkesveg vil ikke ha egna arrondering som industritomter. Tilrettelegging av en næringspark som 
dette vil bidra til å oppfylle flere av målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel hvor vekst i 
folketallet, variert arbeidsmarked og det å ta hele kommunen i bruk er visjoner for framtida. 
Kommunen har ønsket seg målretta satsning for å skape et større mangfold av arbeidsliv i 
kommunen, bl.a. med strategier om å «stimulere til etablering av flere næringsfellesskap og 
kompetanseklynger» og å «sikre tilgjengelige arealer for næringsutvikling i nye næringer». 
Frydenlund VVS har allerede hatt flere henvendelser om næringstomter, både fra lokale 
håndverksbedrifter og fra en landsdekkende transportbedrift som mener området har gunstig 
beliggenhet for etablering av en avdeling. I alle utbyggingssaker er det en interesseavveining mellom 
utbyggingsinteresser og verneinteresser. Etablering av næringsparken vil ha stor betydning, både for 
bygda Skurdalen og for Hol kommune»1.  
 
Vi mener at dette eksempelet beskriver godt hvordan flere av kommunene i Buskerud jobber. De 
ønsker å ta vare på natur, men næringsinteresser og samfunnsutvikling veier tyngre.  
 
Vi mener kommunene må få mer kunnskap om hvordan de kan stoppe gamle reguleringsplaner, og 
mer informasjon om hvorfor de ikke skal bygge ned myra.  
 
Miljødirektoratet har i 2022, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, lagd et faglig grunnlag 
med mulige virkemidler for å hindre eller redusere nedbygging av myr, inkludert overordnede 
beskrivelser av konsekvenser av tiltak. I notatet beskriver de flere alternative virkemidler, og trekker 
frem forbud, avgift og innstramming av virkemidler rettet mot kommunenes arealplanlegging som 
særlig relevante2.  
 
Database myr  
 
Også oversikten over myrområder er blitt betraktelig bedre, men er enda ikke perfekt. NIBIO har 
laget to databaser som viser oversikt over myr.  

 
Den første finner du i naturbase under temaet «Skogbruk og fiskeri», undertema myr. Her får du opp 
størrelse på myra og myrdybde for en del myrer – på langt nær alle. Årsaken til at myrdybde er 
registrert i noen av registreringene skal være at mange myrer ble undersøkt tidligere mhp. potensiale 
for oppdyrking.  

 

 
1 Detaljregulering - Skurdalen næringspark (hol.kommune.no) 
2 Vurdering av virkemidler for å hindre nedbygging av myr - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

https://www.hol.kommune.no/siteassets/dokumenter-hol/offentlig-ettersyn/skurdalen-naringspark/planbeskrivelse-skurdalen-naringspark.pdf.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2022/juni-2022/vurdering-av-virkemidler-for-a-hindre-nedbygging-av-myr/


 
 
5 Skjermutklipp Naturbase, eksempel 1.  

Som en tommelfingerregel bruker man ofte som utgangspunkt at det tar ett år å bygge opp én mm 
myr – dvs. 1 m på 1000 år. Myrer som er 5-10 m dype er således ganske gamle og siden det er 10 000 
år siden isen forsvant, finner vi stort sett ikke myrer med torvlag over 10 m.   

Dersom du skal ha tydeliggjort alle myrer – kan du bruke databasen til NIBIO under Arealinformasjon 
og myr – se bilde to nedenfor. 

I databasen nedenfor til NIBIO under «Arealinformasjon» kan du finne laget myr. Den gjør det litt 
lettere å plukke ut myrene på kartet. Disse er vanligvis ikke undersøkt mhp. myrdybde.  

 

 
6 Skjermutklipp Naturbase, eksempel 2. 

 

   



2.4. Møter, befaringer, arbeidsgrupper   
   
Restriksjonene fra korona- pandemien er over, og vi har kunnet gjennomføre møter som normalt i 
hele 2022. FNF Buskerud har allikevel gjennomført de fleste møtene og seminarene digitalt, bortsett 
fra under FNF- samlinger, forumsmøter og befaringer.  
  

2.4.1.Møter Viken fylkeskommune  
  

FNF Buskerud hatt god dialog med Viken fylkeskommune gjennom hele året med arbeidsmøter, 
høringsmøter og seminarer.  Vi har møttes fysisk blant annet i forbindelse med forum for nye 
regionale planer i Viken både i Drammen og i Fredrikstad, på Forum Finnemarka, på regional samling 
i Holmestrand, på politisk debatt under Friluftslivets Uke, og på festkonferansen for frivilligheten.  
Vi har særlig god kontakt med avdeling for frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering i 
fylkeskommunen. Vi har jobbet for å få bedre kontakt med avdeling for samfunnsplanlegging, og har 
invitert dem med på flere møter i siste halvdel av 2022. Det har vært positiv respons også fra den 
avdelingen, men samarbeidet kan bli bedre.I 2022 har vi vært på følgende digitale fagdager og 
temasamlinger i regi av Viken fylkeskommune:   
 

• Temasamling friluftsliv – Grunneieravtaler og friluftslivets ferdselsårer. 10.februar.   
• Temasamling friluftsliv - Forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftslivsområder. 15. 

september.  
• Temasamling friluftsliv - Kartlegging av regionale friluftslivsområder. 27. oktober.  

• Forum for regionale planer i Viken, Drammen 6. mars.  
• Forum for regionale planer i Viken, Fredrikstad. 31.oktober – 1. november.  

  
I tillegg til disse seminarene, har vi møtt fylkeskommunen på ulike kurs og arbeidsmøter. FNF 
Buskerud opplever samarbeidet med Viken fylkeskommune som god.   
 

 
7 Rune Winum, Avdelingssjef frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering hos Viken fylkeskommune under Friluftslivets uke. 
Foto: Kaja Høgås 



2.4.2 Møter øvrige forum og samarbeidspartnere  
  
FNF Buskerud har hatt god dialog med øvrige forum og samarbeidspartnere gjennom året. Vi har hatt 
møter med blant annet Drammen friluftsforum, Forum Finnemarka, Norsk Friluftsliv, Sabima, Forum 
for juss og arealpolitikk, vannområdekoordinatorer, vannregion PURA og Viken idrettskrets.   
  
Kontakten med natur- og friluftsorganisasjonene går også ut på småmøter og hyppig telefon- og e-
postkontakt.   
  

 
8 Møte med nyopprettet Nettverk Oslofjorden, 17.11.2022. Foto: Norsk Friluftsliv.  

  

2.4.3 Møter tilsluttede organisasjoner  
  
FNF Buskerud har hatt god dialog med alle de tilsluttede organisasjonene gjennom året. Vi har deltatt 
på flere arbeidsmøter, blant annet med følgende temaer: Villrein, motorferdsel, Allemannsretten, 
kystsone, friluftslivets ferdselsårer. Miljødirektoratet har vært med på flere av disse møtene.    
  
Sammen med de tilsluttede organisasjonene har vi gjennomført flere befaringer over hele Buskerud. 
Vi har blant annet besøkt følgende steder:   
 
18. februar: Bokerøya, Svelvik. Befaring i forbindelse med planer om Drammen Maritime Senter.  
27. april: Eggemoen Vest, Ringerike. Befaring i forbindelse med planlagt næringsutbygging i et stort 
natur- og friluftsområde på Eggemoen.  
9. mai: Gyrihaugen, Hønefoss, Ringerike. Befaring med Markarådet og Forsvarsbygg i forbindelse 
med planlagt adkomstvei til nytt forsvarsanlegg på Gyrihaugen.  
  



2.4.4 Møter internt i FNF   
  
FNF sine organisasjoner samarbeider godt.   
FNF i Viken og FNF i Oslofjord-regionen (Agder, Vestfold og Telemark, Viken) har hatt ukentlige møter 
gjennom hele året.  Vi har også samarbeidet med FNF i Hordaland og Sogn og Fjordane i forbindelse 
med felles sti- og løyeplan for Nordfjella og Raudefjell og på Hardangervidda. FNF Buskerud 
samarbeider også med FNF i Innlandet som en del av samme vannområde, og samme utfordring 
knyttet til hytteutbygging.  
 

I tillegg har vi hatt ukentlige allmøter med FNF Nasjonalt. Disse møtene ble på slutten av året endret 
til å gjelde annenhver uke.  
  
FNF Buskerud har vært med på følgende FNF koordinatorsamlinger:   
  
Sande i Vestfold 9. mars. Arbeidsmøte FNF Buskerud, FNF Vestfold og FNF Akershus.   
Åndalsnes 2.- 5. mai. FNF nasjonalt landssamling.   
Trondheim 18.- 20. oktober. Miljødirektoratets Friluftssamling.   
Holmestrand 27.- 29. oktober. Regional samling. FNF Oslofjorden.   
   

2.4.5 FNF Viken   
  

1. januar 2020 slo fylkene Akershus, Buskerud og Østfold seg sammen til Viken fylke, og sammen 
med Oslo utgjør vi omtrent 40% av landets befolkning.    
Forum for natur og friluftsliv har sitt mandat gjennom styringsdokumentet, og finansieringen 
gjennom Klima- og miljødepartementet fordrer at vårt virke skal være på fylkesnivå.  Styret i FNF 
Nasjonalt vedtok 13. desember 2018  (Sak 51/18) at “FNFs struktur tilpasses endringene i den 
offentlige regionsreformen slik at det blir ett FNF i hvert fylke, med unntak av Viken og Oslo som slås 
sammen til Viken/Oslo.”    
FNF i Viken har siden den gang opparbeidet en arbeidsgruppe, og har hatt ukentlige teams-møter 
siden 1.1.2020. På møtene diskuterer vi aktuelle saker, kommunikasjon og dialog med 
fylkeskommunen, felles uttalelser og innspill.  
  
Nå er det bestemt at Viken oppløses 31.12.2023, og vi vil igjen jobbe med Buskerud fylkeskommune 
fra 1.1.2024. Frem til da forholder vi oss til Viken fylkeskommune.  
 
FNF Buskerud følger nøye med på planleggingen av de nye fylkene, og vil jobbe for at vi har en tett 
dialog med nye Buskerud fylkeskommune allerede fra starten i 2024.  
 

2.4.6 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 hatt faste møter 1- 3 ganger i måneden gjennom hele 2022 der saker av felles 
interesse diskuteres.  Tiltaksplanen for Oslofjorden, friluftlivsbruk langs Oslofjorden, marin forsøpling 
og biologisk mangfold er temaer vi har diskutert sammen gjennom året. Også vår deltakelse i det 
nyopprettede «Nettverk Oslofjorden» er aktuelt for regionen.  
 
 
 

http://fnf-nett.no/file=17396


2.4.7. Arendalsuka 
 
FNF Buskerud deltok på Arendalsuka 16.- 18. august. Det var interessante dager, fylt med flere 
spennende debatter og foredrag om natur og klima. Det gleder oss stort at natur og klima var høyt 
prioritert på mange av arrangementene til Arendalsuka, og at dette er et tema som preger alle 
bransjer. Det var også vært svært hyggelig å hilse på flere av organisasjonene våre, og knytte nye 
bekjentskaper. 
 

 
9 FNF på besøk på skuta til NJFF under Arendalsuka. Foto: Kaja Høgås 

   
  

2.5. Kommunikasjon   
  

2.5.1 FNF I MEDIA   
  

Forum for natur og friluftsliv Buskerud har vært omtalt i 13 artikler i 2022, hvorav 5 papirnyheter, og 
8 nettsaker. Sakene omhandler hytteplaner på Kjelhovda i Hemsedal, næringsutvikling på Eggemoen 
vest, Ringerike, frivillighetens innsats for flyktningene fra Ukraina, og verneområder og 
fiskeforbudssoner i Oslofjorden.  
 
I tillegg til de 13 artiklene har vi også blitt nevnt i artikler i forbindelse med utbygging på Bokerøya, 
Svelvik, og Friluftslivets ferdselsårer- prosjektet.  
  



 

 
10 FNF Buskerud i media i 2022 

  

2.5.2 Nettside   
  

FNF Buskerud har oppdatert nettsiden med 30 nettartikler i 2022:  
 

07.01.2022: Temastrategi Frivillighet- Viken fylkeskommune   
25.01.2022: Høringsradaren lansert!     
18.02.2022: Drammen maritime senter i Svelvik    
25.03.2022: Hvordan kan de frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene på best mulig måte 
påvirke skognæringen? 

25.03.2022: Årsmøte FNF Buskerud 2022     
05.04.2022: Strandsone-webinar 28.4     
11.04.2022: Viken: Bidra til aktivitet for flyktninger?    
13.04.2022: Forum for regionale planer i Viken    
20.04.2022: Reduser nitrogentilførselen til fjorden!    
26.04.2022: Informasjonsseminar om frivilligheten og flyktninger fra Ukraina  
23.05.2022: Krav om nitrogenrensing av avløpsvann- oppfølging   
01.06.2022: Uttalelse til revidert forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken 

19.06.2022: Allemannsretten på Sommercamp    
04.07.2022: Politisk seminar: Frivillighet, natur og friluftsliv   



19.08.2022: FNF Buskerud på Arendalsuka     
22.08.2022: Friluftslivets uke i Buskerud     
25.08.2022: Kommunens og frivillighetens rolle i Viken    
29.08.2022: Regional samling Oslofjorden og Innlandet 28-29.10.22   
13.09.2022: Politisk seminar: Frivillighet, natur og friluftsliv   
14.09.2022: Allemannsretten for alle barn     
15.09.2022: Velkommen til Frivillighetens Festaften!    
29.09.2022: Festkonferanse for frivilligheten    
12.10.2022: Forum Finnemarka     
20.10.2022: Friluftslivssamling på Brattøra     
29.10.2022: Regional samling Oslofjorden og Innlandet, 28. og 29. oktober 2022.  
01.11.2022: Strategisk forum for regionale planer i Viken    
08.11.2022: Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026- Viken fylkeskommune  
22.11.2022: Abonner på Høringsradaren     
20.12.2022: Oversikt over kommuneplanens arealdel. Når skal og bør kommuneplanen rulleres? 
22.12.2022: Hyttebygging på Gol. På tide med en planvask?  

 

 
11 Mest leste saker 2022. Kilde: Google Analytics.  

  

2.5.3 Nyhetsbrev   
  

Forum for natur og friluftsliv Buskerud sitt nyhetsbrev er en del av vårt arbeid med å spre relevant 
informasjon og kunnskap om natur- og friluftsliv. Nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som 
omhandler natur- og friluftslivsverdier i fylket. Noen nasjonale saker forekommer også.   
  

I 2022 har vi sendt ut nyhetsbrev hver måned (utenom fellesferien i juli). Nyhetsbrevet sendes ut 
siste dagen i måneden og oppsummerer viktige natur- og friluftslivssaker som har pågått siste 
måneden, pågående høringssaker, høringsfrister og kommende arrangementer.  Alle nyhetsbrevene 
legges ut på nettsiden vår og deles på Facebook.   
   
2.5.4 Sosiale medier   
  

FNF Buskerud deler artikler, nyhetsbrev og andre relevante saker på Facebook gjennom hele året. I 
2022 delte vi 93 innlegg.  Innleggene er både FNF- saker og videre deling av organisasjonenes, Norsk 
Friluftsliv, Miljødirektoratet, Fylkeskommunen m.m. sine saker. Vi har også «likt» andres innlegg som 
deles i sosiale medier.    
 

561 personer følger siden vår.  En nedgang på 1 følger siden i fjor.   



   
Oversikt over reaksjoner på Facebook 2022 (overordnet tendens):    
 

 
12 Facebook-sidens rekkevidde 2022 

  
Vi ser en topp 9. august, og det er fra innlegget om omhandler kurset «Allemannsretten for alle» 
med fine bilder av barn på tur.  
 
 

3 ORGANISATORISK   
   
3.1 Formelt tilsluttede organisasjoner   
  
14 organisasjonene har signert tilslutningserklæringen:   
  

• DNT Drammen og Omegn   
• DNT Ringerike   
• Kongsberg og Omegns Turistforening   
• Naturvernforbundet i Buskerud   
• Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud   
• Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund   
• Buskerud KFUK- KFUM- Speiderne   
• Oslofjordens Friluftsråd   
• Buskerud Orienteringskrets   
• NOF avd. Buskerud   
• Buskerud Botanisk forening   
• Drammen klatreklubb   
• NOTS Drammen og omegn   
• Skogselskapet i Buskerud og Telemark.   

  
  
 

   



3.2 ÅRSMØTE   
  

Årsmøtet for FNF Buskerud ble avholdt mandag 21. mars 2022.  
 

3.2.1. Deltakere årsmøtet 2022:   
 

Kaja Høgås (Koordinator) FNF Buskerud  
Anne-Mette Kirkemo (Styreleder) NJFF  
Martin Lindal (Styremedlem), Naturvernforbundet i Buskerud  
Espen Søilen (Styremedlem) Oslofjordens friluftsråd  
Frode Løset (Styremedlem) Buskerud Orienteringskrets  
Rune Håndlykken (Styremedlem) DNT Drammen og omegn  
Karl-Henrik Berke Skogselskapet i Buskerud og Telemark  
Ingvild Gran Skogselskapet i Buskerud og Telemark  
Linda Verde Orienteringskretsen i Buskerud  
Ole Johan Stokstad Buskerud KFUK-KFUM- speiderne  
Kristin Bjartnes Buskerud Botaniske forening  
Adrian Mortensen FNF Oslo - - teknisk bistand. 
 

Fem personer fulgte årsmøtet via streaming. Vi har ikke navn på de som fulgte årsmøtet digitalt.  
   

3.2.2 Saker årsmøtet:    
  
Sak 1 Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen   
Sak 2 Godkjenne innkalling   
Sak 3 Godkjenne årsmelding for 2022   
Sak 4 Godkjenne regnskap for 2022   
Sak 5 Valg av revisor   
Sak 6 Årsplan for 2023 forslag 

Sak 7 Arbeidsform FNF Buskerud   
Sak 8 Valg av nytt Styre FNF Buskerud   
 

3.3 Styret   
  
Etter 21.03-2022 har styret hatt følgende sammensetning:   
   
Anne-Mette Kirkemo, NJFF Buskerud – Styreleder fra 2020. Gjenvalgt 2 år.  
Varamedlem: Knut Johan Ruud, NJFF Buskerud.  
Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud – 2 år fra 2020. Gjenvalgt 2 år.  
Varamedlem: Ines Bråthen, Naturvernforbundet i Buskerud.  
Espen Søilen, Oslofjordens friluftsråd – 2 år fra 2020. Gjenvalgt 2 år.  
Varamedlem: Martin Pedersen Oslofjordens friluftsråd.  
Rune Håndlykken, DNT Drammen og Omegn – 2 år fra 2021 (Ikke på valg).  
Varamedlem: Simon Torgersen, DNT Drammen og Omegn.  
Frode Løset, Ringerike O-lag – 2 år fra 2021 (Ikke på valg).  
Varamedlem: Ingemar J. Haverstad Buskerud orienteringskrets.  
  

 

 

 

   



3.4 Administrasjon   
  
FNF Buskerud ble i 2022 driftet fra FNFs kontorsted i Friluftslivets Hus, samlokalisert med DNT 
Drammen og Omegn.  
 
FNF Buskerud ble i 2022 driftet av vikarierende koordinator Kaja Høgås i 100 prosent stilling.  
Koordinator Thomas André T har vært 100 prosent sykmeldt i hele perioden.  
Sveri har signert sluttavtale gjeldende fra 1.2.2023.  Høgås har takket ja til tilbud om fast jobb fra 1.1. 
2023. 
  

   

4. ØKONOMI    
   
Den økonomiske situasjonen til FNF Buskerud er tilfredsstillende. Årsresultatet for 2022 viser et 
underskudd på 63.334,- mot et budsjettert underskudd på 24 700,-. Egenkapitalen er på 325.017,61,-
    
Mottatt tilskudd fra Fylkeskommunen og Friluftslivets uke.    

For å kunne opprettholde 100 prosent drift er FNF Buskerud avhengig av en fortsatt offensiv satsing 
fra både styret nasjonalt og fra fylkeskommunen.   
   

5. Signatur styret og koordinatorer    
   
Anne-Mette Kirkemo, NJFF Buskerud      

Martin Lindal, Naturvernforbundet      

Espen Søilen, Oslofjordens friluftsråd      

Rune Håndlykken, DNT Drammen og Omegn     

Frode Løset, Buskerud orienteringskrets      

   
   
   
Kaja Høgås                                                 

Fylkeskoordinator                     

FNF Buskerud                                             

  
 


