Årsmelding 2021
Forum for natur og friluftsliv Oslo
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1. Innledning
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo er en del av det nasjonale FNF med tilsvarende lokale FNForganisasjoner i hvert fylke. I Oslo sitter også den nasjonale administrasjonen og et nasjonalt styre.
FNF Oslo skal være et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene i kommunen, for å
styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Oslo
kommune.
Gjennom 2021 har FNF Oslo arbeidet for å være et forum og en faglig ressurs for natur- og
friluftslivsorganisasjonene i Oslo. Pandemien har lagt føringer på hvordan møter og arrangementer
har måtte avvikles, med en kontinuasjon av den digitale arbeidshverdagen vi ble kjent med i 2020.
FNF Oslo har i 2021 primært jobbet med arrangementer, seminarer og utvikling av Høringsradaren på
nett. Vi har også etterstrebet å informere om aktuelle og relevante saker i regionen til
medlemsorganisasjonene. Styret bearbeidet flere saker gjennom året, og vi sendte inn totalt 5
uttalelser. Det ble gitt ut 24 utgaver av nyhetsbrevet Friluftsnytt. FNF Oslo har også vært delaktig ITgruppa i FNF og bidratt i utviklingsprosjekter og med intern support og drift året gjennom.
Det var en ny organisasjon som tilsluttet seg FNF Oslo i 2021 – Akerselva Padleklubb.

2. Aktiviteten gjennom året
FNF Oslo har i 2021 fokusert på formidling, primært gjennom nyhetsbrevet Friluftsnytt, og
kompetanseheving gjennom kurs og arrangementer. Som i tidligere år ble følgende områder
vektlagt:
•
•
•

Forum og samarbeid: FNF Oslo skal fungere samlende og være et samarbeidsforum for
natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo.
Informasjon: FNF Oslo skal informere organisasjonene om relevante planer og saker knyttet
til naturmangfold, friluftsliv og arealbruk i kommunen, og informere organisasjonene om
relevante arrangement, seminar, kurs o.l. som arrangeres i regionen og på landsbasis.
Kompetanse: FNF Oslo skal være et kompetanseorgan som kan bistå organisasjonene med
faglige støtte og kompetansehevende kurs og seminarer

•

2.1 Arrangementer
Kurs og arrangementer er identifisert som et innsatsområde for FNF Oslo, og vi har i 2021 hatt flere
arrangementer i samarbeid med FNF Akershus. 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.
11. februar

Webinar: Kurs i digitale årsmøter
Digitalt
Samarbeid med FNF Akershus. Pandemien har ført til at flere organisasjoner
må ha årsmøtene sine digitalt. I kurset ble det gjennomgått hva styret må
tenke på og vurdere i forkant av årsmøtet, hvordan årsmøtet kan
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gjennomføres og hvilke digitale verktøy man kan bruke og hvordan de
fungerer i praksis. Frivillighet Norge holdt kurset. 56 personer fulgte
seminaret direkte, og opptaket ble sett 14 ganger (opptak var kun tilgjengelig
i en begrenset periode).
23. mars

Webinar: Kurs i artsobservasjoner
Digitalt
Samarbeid med FNF Akershus. 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. 95 personer deltok på webinaret, og
opptaket har blitt sett 81 ganger i ettertid.
Les mer og se opptak her

19. april

Møte om regionale vannforvaltningsplaner
Digitalt
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oslo og FNF Østfold arrangerte et digitalt
informasjonsmøte angående de regionale vannforvaltningene som er på
høring. Vi fikk god hjelp av FNF Innlandet ved koordinator Morten Aas.
Representanter fra Viken fylkeskommune, vannområdene og mange av de
tilsluttede organisasjonene i Oslo og Viken var til stede.
Les oppsummering

26. april

Webinar: Kurs i naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger
Digitalt
Samarbeid med FNF Akershus. Kursholder var Fredrik Vikse fra Sabima. I
løpet av kurset fikk vi innblikk i dagens naturkrise, gjennomgang av
naturmangfoldlovens hensikt, rolle og viktigste paragrafer, spesielt loven kap.
2. Videre ble KU-forskriften gjennomgått og sett i sammenheng med
naturmangfoldloven. Hver bolk ble etterfulgt av spørsmål og svar. Ca. 140
personer deltok på webinaret, og opptaket har blitt sett 96 ganger i ettertid.
Les mer og se opptak her

5. mai

Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3
Digitalt
Samarbeid med FNF Akershus og FNF Vestfold. Hans Erik Lerkelund, fagsjef
naturforvaltning i Norsk Friluftsliv, holdt kurset som innblikk i dagens
naturkrise, gjennomgang av de viktigste paragrafene i plan- og bygningsloven
for å ivareta natur- og friluftsinteressene i kommunal planlegging. Ca. 90
personer deltok på webinaret, og opptaket har blitt sett 265 ganger i ettertid.
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Les mer og se opptak her
25. august

Miljøjuss-seminar: Naturkampen
Digitalt
Samarbeid med FNF Akershus, Sabima, Norsk Friluftsliv og Holth&Winge.
Norsk natur forsvinner bit for bit, og noen ganger i store stykker. Er det ny
politikk eller nye paragrafer som er redningen? Politikere, jurister, biologer
og representanter for friluftslivet diskuterte utfordringene knyttet til tap av
natur i Norge. Redaktør, journalist og forfatter Hilde Sandvik ledet seminaret
og debattene. Ca. 435 personer fulgte arrangementet på nett, og opptaket
har blitt sett 1085 i etterkant. Les mer og se opptak

3. september

Politisk debatt: Areal for natur og friluftsliv
Besøkssenter Ytre Hvaler Storesand
FNF i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark arrangerte et politisk seminar på
Hvaler om tiltaksplanen for Oslofjorden. FNF benyttet anledningen til å stille
stortingspolitikerne det viktige spørsmålet før valget: Hvem tør egentlig å
redde Oslofjorden? 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. Med på laget var lederne
fra landets største natur- og friluftsorganisasjoner, samt representanter fra
både Storting, Fylkesting og kommuner i Viken. Media var til stede under hele
arrangementet, og arrangementet fikk TV- dekning på NRK Oslo og Viken,
samt artikkel i Dagsavisen Demokraten. Debatten ble strømmet, og 242
personer fulgte sendingen direkte mens 122 har sett opptaket i etterkant.
Les mer og se opptak

5. - 13. september

Friluftslivets uke
Sammen med FNF Akershus promoterte vi uka gjennom å oppdatere heftet
der organisasjonene er presentert. Heftet ble bredt distribuert til biblioteker
og frivilligsentraler, samt annonsert gjennom sosiale medier.

28. september

Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3
Digitalt
Samarbeid med FNF Akershus og FNF Agder. Hans Erik Lerkelund, fagsjef
naturforvaltning i Norsk Friluftsliv, holdt kurset som innblikk i dagens
naturkrise, gjennomgang av de viktigste paragrafene i plan- og bygningsloven
for å ivareta natur- og friluftsinteressene i kommunal planlegging. Ca.10
personer deltok på webinaret, og opptaket har blitt sett 125 ganger i ettertid.
Les mer og se opptak her

14. oktober

Kurs i Naturmangfoldloven
Oslo sentrum og digitalt
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Samarbeid med FNF Akershus og Sabima. I løpet av seminaret fikk vi innblikk i
den norske vernehistorien, de ulike verneformene som finnes, hvorfor vern
er viktig og hva som mangler vern. Det ble servert eksempler fra Østmarka
nasjonalpark og Østensjøvannet naturreservat. Seminaret ble ledet av Fredrik
Vikse fra Sabima. 10 personer deltok fysisk på seminaret, mens ca. 30
personer fulgte det direkte. Opptaket har blitt sett 200 ganger i ettertid.
Les mer og se opptak her

2.3. Uttalelser
FNF Oslo kan skrive egne høringsuttalelser dersom tilsluttede organisasjoner ønsker dette. Det
forutsettes at organisasjonene har et selvstendig engasjement i saker FNF skal arbeide med. Valg av
saker som FNF Oslo 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 dobbeltarbeid.
FNF Oslo sendte 5 uttalelser i 2021:
•
•
•
•
•

26.02.2021 - Uttalelse til Planprogram for detaljregulering av Lahaug skytebane
31.05.2021 - Uttalelse til Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken
07.06.2021 - Uttalelse til Gaustadalléen 34, Gaustad sykehusområde
15.10.2021 - Uttalelse til forskrift om regionale miljøkrav i landbruket- Oslo og Viken
17.12.2021 - Innspill til forslag om ny skipsled i Oslofjorden

2.4 Arbeidsgrupper
Arbeidsgruppe Digitalisering
Det ble i 2018 vedtatt av FNF sentralt at arbeidet med nye nettsider, profil og digitalisering
skulle iverksettes. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av koordinatorer fra forskjellige
fylker. I ettertid er også daglig leder blitt med i gruppa. Det har vært mye aktivitet i arbeidsgruppa i
2021. Gruppa har lansert Uttalelser fra FNF – en søkbar oversikt over alle uttalelser på FNF sin
nettside, satt opp nettsidetrafikk på alle FNF sine sider (Google Analytics), samt forbedret og
oppdatert intranettstrukturen for FNF. I tillegg har gruppa vært svært aktiv i utarbeidelsen av
Høringsradaren – en portal administrert av FNF der som samler høringssaker relatert til natur og
friluftsliv på et sted. Høringsradaren ble formelt lansert i januar 2022.
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Arbeidsgruppe regionreform og FNF
Det er opprettet en formell arbeidsgruppe med representanter fra styrene i FNF-ene i Viken og Oslo
som arbeider med regionreformen. Arbeidsgruppa har hatt 1 digital samling 25. januar der det ble
gjennomgått status og samarbeid i 2020, felles planer for 2021 og status sammenslåing. Det ble
konkludert med at koordinatorene samarbeider videre og holder styrene oppdatert.
Sammenslåingsprosessen ble utsatt til etter valget 2021. Siden valget resulterte i ny regjering og
mulig oppdeling av Viken, er sammenslåingsprosessen igjen utsatt til dette er avklart.

2.5 Informasjon
Nyhetsbrevet Friluftsnytt
FNF Oslo gir ut nyhetsbrevet Friluftsnytt i samarbeid med OOF og FNF Akershus. 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 onsdag. 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 24 utgaver av Friluftsnytt i 2021.
Informasjon om nyhetsbrevet, påmelding og alle utgitte utgaver finnes her:
https://fnf-nett.no/oslo/friluftsnytt/
Nettsider
All informasjon om FNF Oslo finnes på forumets nettsider: tilsluttede organisasjoner,
styresammensetning, informasjon om nyhetsbrev, vedtekter, årsmeldinger og uttalelser. Nyheter,
høringsuttalelser, arrangementer, nyhetsbrev og styrereferater publiseres fortløpende på nettsiden.
FNF Oslo sin nettside: http://www.fnf-nett.no/Oslo
I 2021 etablerte også FNF et arkiv over alle uttalelser fra FNF, samt Høringsradaren – en oversikt over
høringer relatert til natur og friluftsliv på nett.
Høringsradaren: https://høringsradaren.no/

3. Organisatorisk
3.1 Tilsluttede organisasjoner
Det var én ny innmelding i 2021 – Akerselva Padleklubb. Følgende organisasjoner er tilsluttet FNF
Oslo:

-

Akerselva Padleklubb
Akershus og Oslo Orienteringskrets
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-

DNT Oslo og Omegn
Folkesportklubben Mila
Framfylkingen i Oslo
Lillomarkas Venner
NJFF Oslo
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Oslo og Omegn
Birdlife, avd. Oslo og Akershus
Oslo Elveforum
Oslo og Omland Friluftsråd
Oslo Velforbund
Oslofjordens Friluftsråd
Skiforeningen
Østensjøvannets Venner
Østmarkas Venner

3.2 Årsmøtet
Årsmøtet for FNF Oslo 2021 ble avholdt den 13. april, digitalt gjennom Teams. Det var totalt 19
personer til stede og 10 av medlemsorganisasjonene var representert.
Statsforvalteren i Oslo og Viken ved Ellen Lien og Christian Hillman innledet årsmøtet og
berettet om prosessen og arbeidet rundt Østmarka Nasjonalpark.
Protokoll fra årsmøtet finnes her: https://fnf-nett.no/oslo/om-oss/arsmote/

3.3 Styret
Styret ble valgt på årsmøtet 13. april 2021 og har bestått av:
LEDER

Arne Bardalen
Vara: Helga Gunnarsdóttir

Østmarkas Venner
Østmarkas Venner

MEDLEMMER

Dag Olav Brækkan
Vara: Helene Bugge
Lisa Näsholm
Vara: Jørgen Fog
Inger E. Tveide
Vara: Hjalmar Eide
Martin Veastad
Vara: Nicolay Moe
Ole Vignes
Vara: May-Linn Eliassen
Randi Wilhelmsen
Vara: Helen Svensson

DNT Oslo og Omegn
DNT Oslo og Omegn
Skiforeningen
Skiforeningen
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo
Oslo og Omland Friluftsråd
Oslofjorden Friluftsråd
Birdlife, avd. Oslo og Akershus
Birdlife, avd. Oslo og Akershus
Naturvernforbundet Oslo og Akershus
Naturvernforbundet Oslo og Akershus
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Det ble avholdt 7 styremøter i FNF Oslo i 2021. I tillegg har styret løst flere saker gjennom epost.
Styreleder og koordinator har også avholdt faste morgenmøter hver 14. dag. Lisa Näsholm gikk ved
årsskiftet av som styremedlem og ble erstattet av hennes vara – Jørgen Fog.

3.4 Administrasjon
Koordinator i FNF Oslo er Adrian Mortensen i 100% stilling. Kontorplass har vært hos Oslo og Omland
Friluftsråd i Storgata 28A i Oslo sentrum. Store deler av 2021 har også vært tilbragt på hjemmekontor
grunnet korona-pandemien.

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 2021 har samarbeidet FNF/OOF:
•
•

Fortsatt med nyhetsbrevet «Friluftsnytt».
Fortsatt praksisen med samarbeidsmøter hver 14. dag der saker diskuteres og egne
arrangementer planlegges.

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 Teams-møter hver 3. uke 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, men det avventes
fortsatt da oppløsning av storfylket ikke ennå er avklart. 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 og administrasjon.

4. Økonomi
Forumets økonomi er tilfredsstillende.
I 2021 mottok FNF Oslo kr.200.000,- i driftstøtte fra Oslo Kommune.
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Vi tilbakebetalte kr.84.956,- av midler tildelt i 2020, som vi ikke hadde klart å bruke på grunn av
pandemien. De totale driftsinntektene i 2021 kom på kr.179.524,- og de totale kostnadene var på
kr.361.161,-. Forumet gikk i underskudd i 2021 med kr.181.637,-.
Forumets egenkapital utgjør per 31.12.21 kr.169.322,-.
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 2021 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 Oslos eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.

Oslo, 03. mars 2022

Arne Bardalen
Østmarkas Venner
Leder

Dag Olav Brækkan
DNT Oslo og Omegn
Medlem

Jørgen Fog
Skiforeningen
Vara - Lisa Näsholm

Inger E. Tveide
NJFF Oslo
Medlem

Martin Veastad
Oslo og Omland Friluftsråd
Medlem

Ole Vignes
Birdlife, avd. Oslo og Akershus
Medlem

Randi Wilhelmsen
Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus
Medlem

Adrian Mortensen
FNF Oslo
Daglig leder/Koordinator
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