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OOFs 80-årsjubileum ble
feiret med blant annet
Flerkulturell Friluftsfest på
Sognsvann. Arrangementet
ble åpnet av varaordfører
i Oslo Marianne Borgen,
her flankert av to av de
over 1000 deltagerne. Foto:
Steinar Saghaug

Lederens sider
I 2016 har Oslo og Omland Friluftsråd vært levende og aktive i 80 år. Jeg tør si at det er en sprek, aktiv og vital 80-åring,
noe denne årsberetningen er et tydelig og solid bevis på.
2016 har vært preget av tre store jubileumsmarkeringer som
har satt OOFs viktigste oppgaver og rolle på dagsorden.
Den mest sentrale saken for OOF i disse 80 årene har
vært Marka. Bakgrunnen for markaengasjementet kommer
tydelig fram i boka Oslomarka – Håndbok for friluftsfolk, ved
friluftsrådets første ordfører Hans Amundsen: «Østmarka,
Nordmarka og Westmarka! For en jubel det er i disse navn,
en naturgledens sang i alle sinn. Ingen navn har bedre klang,
og ingen steder vi kjenner er sterkere preget av friluftslivets
brede demokrati. Den er treningsplassen for vår ungdom.
Den gir hvile og styrke til alle. Den frisker på humøret og
arbeidsevnen. For hvert år blir vi flinkere til å vandre. Og
enten vi søker inn i herligheten fra nord, sør, øst eller vest,
så føler vi at vi trenger hele dette område.Vi har intet å avstå av det som nu utgjør vårt friland. Derfor er ønsket om å
bevare skogtraktene for folket og friluftslivet så brennende,
ønsket om å bevare dem udelte som hele folkets naturpark
sommer og vinter. Og dette ønske har ført til, at Oslomarkas
friluftsråd er dannet til vern og vakt om helseheimen.»

4 // Lederens sider

Det første friluftslivet i Oslomarka
I Oslomarka bind 2 beskriver Hjalmar T. Larsen, redaktør av Oslomarka-bøkene,
friluftslivet i Marka i artikkelen Sommerfriluftslivet i Oslomarka. Han starter med
å si at det er gjennom skiløpingen Oslofolket har lært Nordmarka og de andre
marker å kjenne. Samtidig slår han fast at oppdagelsen og de første erobringer
skjedde ved fotturistene på sommerføre. Og det skjedde, sier Larsen, på midten av
1800-tallet ved Bernhard Herre og P. Chr. Asbjørnsen.
Turer i skognaturen ble beskrevet i En Jægers Erindringer som ble utgitt i
bokform av J. S. Welhaven, P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe etter notater i en
dagbok av Bernhard Herre som døde i 1849. Herre var en sky og melankolsk ung
mann, tilhørende byens beste selskap. Når tungsinnet kom over han, søkte han
glemsel i de store, uveisomme skoger.
Også Asbjørnsen og Moe var ivrige friluftsfolk som hadde god kjennskap til
folkeminner og var sterkt opptatt av Andreas Fayes Norske Folkesagn som var
utkommet i 1833. Sammen samlet de inn stoff fra bøndene for å utgi en eventyrbok
etter mønster fra brødrene Grimm. Norske Folkeeventyr utkom i 1841. Fire
år etter kom Norske Huldreeventyr og Folkesagn, og mot slutten av 1848 ga
Asbjørnsen ut siste bind av sin Naturhistorie for Ungdommen. Gjennom nevnte
bøker, skriver Larsen, ga Asbjørnsen nøkkelen til det store skogsriket. Det lå ikke
lenger så ensomt og skremmende i sin milevide utilnærmelighet.
Hovedstaden Kristiania som var under en rivende utvikling med også mindre
gode sider ved bylivet, fikk vendt øynene en annen vei. «Det var opptakten til vårt
friluftsliv, erobringen av de store, tause skoger», skriver Larsen. Det var mange
ressurssterke menn og kvinner som var blant pionerene her.
1875 skrev Camilla Collett en artikkel hun kalte Frisk Luft, et foredrag for
bakgården og vinduenes papegøyer: «Avskaff Ballerne og set alt hvad disse ligesaa
kostbare, sjæledøende og usunde Forlystelser koster i Toilette og Hjerteudgifter –
Doktor og Apotek do, upaatalt inn i en Fælleskasse og anvende disse Summer til
mer lønnende Rekreasjoner, deriblant en, der opveier dem alle: Fodturene. Ukjendt
er jo disse ikke ganske hos os, men de har dog en usikker Fremtid».
Men ifølge Larsen ble det Welhaven framfor noen annen som formet tidens
utfartslengsel i sine vakre naturdikt:
Fra diktet Lokkende toner

Der fører en sti så langt av led,
til lien, hvor fuglen bygger,
der stemmer den op hver sang den ved,
i dunkleste graneskygger.
Men om jeg aldri kan vinne did,
jeg kjender dog lokkesangen,
Hvor sødt den kalder ved sommertid,
når kvelden har dugget vangen.
Johan Sebastian Welhaven (1807 - 1873)
Fra denne viktige opptakten til det som kalles friluftsliv i vår tid, og til det ble
tatt initiativ til å danne Oslomarkas Friluftsråd, gikk det mange år.
Da var allerede Den norske Turistforening (1868), Skiforeningen (1873) og
Naturvernforbundet (1914) stiftet.
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Oslomarkas Friluftsråd stiftes 17. april 1936

Bladet Oslomarka ble utgitt
av OOF.

Rådet ble stiftet 17. april 1936, fikk navnet Oslomarkas Friluftsråd, med formål å
sikre og bevare «Oslomarka» for friluftsliv. Høsten 1945 ble navnet endret til Oslo
og Omland Friluftsråd. På stiftelsestidspunktet var rådets viktigste oppgaver nedfelt i
Den grønne bok – Oslomarka – håndbok for friluftsfolk:
• å arbeide for gjennomføringen av egne skiveier og spaserveier fra
bygrensen gjennom villabebyggelsen til skogtraktene.
• å utarbeide en hovedplan for «fredning» av de viktigste friluftsområder mot
utstykking og bebyggelse.
Dette har også i stor grad vært OOF`s viktigste arbeidsoppgaver gjennom
rådets 80 år.
I 1986 ble Friluftsrådenes landsforbund stiftet, og OOF sluttet seg til
landsforbundet selv om rådet hadde en annen organisasjonsform. OOF skiller
seg fra de interkommunale friluftsrådene ved at de mest kjente frivillige frilufts-,
natur- og idrettsorganisasjonene sammen med markakommunene var med å stifte
paraplyorganisasjonen, og disse er i dag fortsatt OOFs medlemmer. Rådet er
partipolitisk uavhengig og velger på selvstendig grunnlag på årsmøtet et styre blant
medlemmene, uavhengig av partipolitisk sammensetning i kommunene og fylkene.
I innledningen til første utgave av bladet Oslomarka fra 1948 står dette:
«Hensikten med opprettelsen av rådet var å få et kraftig og samlende organ
som kunne arbeide for sikringen av de nødvendige friluftsarealer for befolkningen i
Oslo og omliggende distrikter.»
I samråd med Oslofjorden Friluftsråd ble det OOF`s oppgave å ta seg av
land- og skogdistriktene vest, nord og øst for byen. Dets virkefelt strekker seg
fra grensene for det tidligere Oslo (arbeidet med utfartsveier og friluftsparker)
til yttergrensene for det store skogsområde som vi med et fellesnavn kaller
Oslomarka.
I 1947 bestod rådet av 16 kommuner, de mest kjente frilufts-, natur- og
idrettsorganisasjoner og en del velforeninger.
I dag består rådet av 16 kommuner, to fylkeskommuner og 43 naturvern- og
friluftsorganisasjoner, velforbund og idrettsorganisasjoner. Det er 19 kommuner som
grenser til Marka. De markakommunene som ikke er medlemmer, er: Hole, Lunner
og Gran. Det må være et mål i 2017 å få med også disse kommunene.

80-årsjubileet – synliggjøring av kraft
og engasjement
Det er flott å konstatere at 80-åringen er vital og viser kraft og engasjement til å
gjennomføre tre store og innholdsrike arrangementer i jubileumsåret:

Flerkulturell friluftsfest
Flerkulturell friluftsfest, 16. juni på Sognsvann, ble en suksess med over 1000
deltagere fra voksenopplærings- og mottaksklasser fra Oslo og flere kommuner
i Akershus. Oslos ordfører, Marianne Borgen, åpnet festen og vi fikk hyggelige
hilsener og gratulasjoner fra Akershus fylkeskommune. Stor takk også til alle våre
medlemsorganisasjoner og Bymiljøetaten som stilte opp med stort engasjement og
dyktighet.
Det er ønskelig at OFF gjennomfører årlige friluftfester. Det er derfor gledelig
at forberedelsene til årets fest er kommet godt i gang og gjennomføres 23. mai 2017
på Sognsvann.
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Vertskap for ansatte-samlingen i Friluftsrådenes Landsforbund
Samlingen ble gjennomført på Frognerseteren Friluftsenter og på Studenterhytta i
Nordmarka. Den ble avsluttet med befaring og foredrag på det nye «flaggskipet» til
DNT Oslo og Omegn på Sørenga i Oslos nye sentrum.
Selv om OOF har en annen organisasjonsform enn de andre friluftsrådene, synes
jeg samlingen bekrefter viktigheten av at OOF er med i Friluftsrådenes Landsforbund.
Her kan vi hente og dele kunnskap og erfaringer til stor styrke for friluftslivet i hele
landet.

Jubileumskonferansen: Marka og de grønne lungene, plass til alle?
Jubileumskonferansen ble gjennomført på Skullerudstua i Østmarka, med over 100
deltagere fra kommunene, departement og organisasjonene. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus Valgerd Svarstad Haugland, åpnet seminaret.
Jeg tør si at seminaret ble en suksessen, og det skyldes ikke minst møtelederen
Erling Dokk Holm. Han loset seminaret gjennom på en inspirerende og faglig dyktig
måte.
Seminaret ble den STORE SAMTALEN. Den vi ønsker om areal, natur og friluftsliv
med de viktigste aktørene: politikere, organisasjoner og forskere. Jeg mener at samtalen
skaper grunnlag og kultur for felles, konstruktive og bærekraftige løsninger om bruk og
vern i store og viktige natur-, friluftlivs- og idrettsspørsmål i Marka og i byggesonen.
Det er et mål at OOF skal være den aktive brobyggeren som løfter fram de
viktigste utfordringene knyttet til Marka og de grønne lungene.

Opplæring og inkludering for ulike
og viktige målgrupper
Vår prosjektleder Ingvild Kavli og aktivitetsleder Bent Martinsen gjør en formidabel
jobb med «lavterskelaktiviteter» og undervisnings- og opplæringstilbud for ulike
målgrupper. Begge har stor arbeidskapasitet og er svært populære i målgruppene. Det
er utrolig hvor mye aktivitet vi får ut av 1,8 årsverk.
I 2016 har vi blant annet gjennomført 99 undervisningsdager for
voksenopplærings- og mottaksklasser med 2560 elever og ferieleir for flyktningfamilier
på Langåra i samarbeid med Bærum kommune med 307 deltagere. Det er gjennomført
tre friluftsskoler i medlemskommunene Nannestad, Røyken og Lier.
Læring i Friluft er friluftsrådenes felles satsing for opplæring av lærere og ansatte
i skole, SFO og barnehage. I år er det gjennomført kurs i 9 ulike kommuner: Røyken,
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Debattpanelet på OOFs
jubileumskonferansen: Marka
og de grønne lungene, plass
til alle, hadde høy faglig
og politisk kvalitet og en
bred sammensetning; fra
venstre: Morten Dåsnes
(daglig leder i Friluftsrådenes
Landsforbund), Kirsti Gurholt
Pedersen (professor ved
Norges Idrettshøgskole),
Kamshajiny «Kamzy»
Gunaratnam (varaordfører
i Oslo), Lars Andreas Lunde
(statssekretær i Klima- og
miljødepartementet),
Henning Hoff Wikborg
(daglig leder i DNT
Oslo og Omegn), Erik
Eide (generalsekretær i
Skiforeningen) og Gunn
Cecilie Ringdal (ordfører i
Lier kommune). Foto: Steinar
Saghaug

Bærum, Oslo, Oppegård, Enebakk, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Hurdal og 105
lærere og SFO-ansatte har deltatt.
Det er et viktig mål for OOF at vi når ut med våre tilbud til alle
medlemskommunene. Det er en stor glede å se at vi nærmer oss dette målet.
Den siste aktiviteten og målgruppen jeg vil trekke fram, er Friluftssykehuset
– naturen som behandlingsrom, hvor OOF samarbeider med Rikshospitalet.
Annenhver onsdag gjennom hele året har OOF organisert utflukter og
friluftsopplevelser ved Frognerseteren Friluftsenter og Øvresetertjern. Det er
gjennomført friluftsopplevelser i 16 dager med 129 deltagere på Frognerseteren
Friluftsenter og på Øvresetertjern.
Det er også hyggelig og stimulerende å se at denne aktiviteten er synliggjort av
Klima- og miljødepartementet, som i friluftsmeldinga, Friluftsliv – natur som kilde til
hele og livskvalitet, blant annet skriver dette:
«Naturopplevelse og friluftsliv har store helsemessige gevinster, og brukes i
flere sammenhenger også som en del av behandlingstilbudet til ulike pasientgrupper.
Flere av pasientene som besøker Oslo og Omland friluftsråds friluftsdager viser
raskere fremgang i både fysisk styrke, psykisk håndtering av sykdommen, sterkere
familiesamhold, økt matlyst og økt livsglede.
Regjeringen vil oppfordre flere sykehus og andre behandlingsinstitusjoner til å
bruke naturen og friluftsaktiviteter som en del av behandlingen, gjerne i samarbeid
med friluftsråd eller friluftsorganisasjoner.»

Sykkelforumet får støtte av Klima- og miljødepartementet og Stortinget
Det er også stimulerende å se at OOF blir nevnt i Friluftsmeldinga for sitt
initiativ til danning av Samarbeidsforum for sykling i Marka. Meldinga viser også til
samarbeidsforumets Sykkelvettregler for Oslomarka og uttaler blant annet: «Målet
med sykkelvettreglene er at både syklister og andre brukere av Marka skal kunne
ferdes i Marka uten å komme i konflikt med hverandre eller skape utrygghet.»
Jeg synes Sykkelforumet er et godt eksempel på hvordan OOF kan virke
samlende og dempende i pågående konflikter og forebyggende i eventuelle
framtidige konflikter. Støtten fra Klima- og miljødepartementet og fra Stortinget
motiverer ekstra til å forsterke samarbeidet for å skape harmoni mellom forskjellige
brukere med utgangspunktet i at alle må ta hensyn til hverandre.
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Noen viktige momenter fra Oslos Behovsplan
for idrett, og friluftsliv
Friluftsporter – et godt virkemiddel for å gjøre Marka
mer tilgjengelig
Friluftsmeldinga lanserer også Friluftsrådenes Landsforbunds konsept om friluftsporter.
Friluftsporter beskrives som innfallsporter til større natur- og friluftsområder som er
tilrettelagt med sosiale møteplasser og for fysisk aktivitet og naturopplevelse. FL har fått
stor og fortjent oppmerksomhet i om dette konseptet, og det synes jeg er positivt.
I Behovsplanen for idrett og friluftsliv i Oslo sier byrådet at gode atkomstmuligheter
til Marka er viktig for å stimulere til økt bruk. For å senke terskelen for bruk av bynære
områder av Marka, ønsker byrådet å tilrettelegge for friluftsporter i tilknytning til de
mest brukte innfallsportene til Marka.
Under behandlingen av Behovsplanen i Bystyret i Oslo kommune uttaler
Samferdsel- og miljøkomiteen blant annet: «Komiteen er glad for at behovsplanen legger
opp til å etablere innfallsporter til Marka. Med konseptet Friluftsporter, som er utviklet
av FL, har man funnet en god måte å gjøre Marka mer tilgjengelig, samtidig med at man
tar vare på naturen.»
Her ser vi at det er samstemmighet mellom regjeringen, stortinget, byrådet og
bystyret om «friluftsporter», og jeg tolker bystyret slik at friluftsporter som avgrensede
aktivitetsområder, vil erstatte «aktivitetssoner» som ble lansert av det tidligere byrådet.
Det er derfor naturlig at OOF følger opp friluftsporter i samarbeid med FL,
bymiljøetaten og frilufts-, naturvern- og idrettsorganisasjonene.
Jeg mener forøvrig at friluftsporter også kan være aktuelt å etablere i andre
medlemskommuner.

Kombinasjonen av vern og skånsom tilrettelegging
gjør Marka unik
Under behandlingen av behovsplanen uttaler bystyret om tilrettelegging og bruk av
Marka: «Komiteen viser til at Marka gir store muligheter for innbyggerne til å gå på ski,
på tur og til å sykle. Kombinasjonen av vern og skånsom tilrettelegging for friluftsliv og
idrett gjør Marka unik. Komiteen understreker behovet for å ta vare på og oppmuntre
til bruk av Marka som en viktig idretts- og mosjonsarena for byens innbyggere i alle
aldre.»
Her ivaretar bystyret en helhet som jeg mener OOF kan slutte seg til.

To viktige tiltak
Bymiljøetaten har ledet en god og kunnskapsbasert prosess, under utarbeiding av
Behovsplanen for idrett og friluftsliv. Det ligger mange tiltak innenfor friluftsliv som OOF
vil følge opp. Den store utfordringen blir å få alle tiltakene tilpasset de årlige budsjetter.
Jeg vil nevne to viktige tiltak som OOF må prioritere framover:
1. Fullføre et sammenhengende turveinett med levende grøntkorridorer.
2. Opprette bydelsvise samarbeidsutvalg for friluftsliv (FSU) i alle bydeler
etter mal fra de bydelsvise samarbeidsutvalgene for idrett.

Byrådets forventning til og OOF’s rolle i friluftslivsarbeidet
I slutten av behovsplanen leser jeg følgende: «OOF, der mange av regionens naturvern-,
friluftslivs- og idrettsorganisasjoner er medlemmer, bistår kommunen med å samordne
og koordinere innspill til ulike typer planer, arbeider for å realisere turveinettet, sikrer
og bevarer grøntområder og vassdrag med videre.»
Byrådet viser at det har tillit til OOF, og vi skal vise at vi er tilliten verdig.

Flerkulturell Friluftsfest
ble en suksess med over
1000 deltagere. Her
representanter fra OOF
og støttespiller Akershus
Fylkeskommune; fra venstre
Rune Winum (Seksjonsleder
for idrett, friluftsliv,
frivillighet og folkehelse i
Akershus Fylkeskommune),
Hans- Petter Aas (styreleder
i OOF), Tom Fremstad
(generalsekretær i OOF) og
Kristina Dignes (rådgiver i
Akershus Fylkeskommune).
Foto: Steinar Saghaug

Igjen, en stor takk til dere alle
Et svært aktivt, inspirerende og begivenhetsrikt jubileumsår er gått over i historien.
Markas betydning for befolkningens friluftsliv, naturopplevelse, velvære, helse og
identitet er uvurderlig. Historisk ble Marka omtalt som helseheim, stedet der
befolkningen fant rom for stillhet, ro og avkobling fra tempo og larm. I dag er
turgåing, trening, fysisk aktivitet i forskjellige former og lek i Marka en viktig motvekt
til inaktivitet og vektproblemer.
Naturen er en sentral kvalitet for mental helse, og det er dokumentert at
friluftsliv har svært positive virkninger for både psykisk og fysisk helse.
Det er disse perspektivene som er drivkraften og som fortsatt gjør det givende
og motiverende å lede en krevende paraplyorganisasjon med sterke, dyktige og
aktive enkeltpersoner, organisasjoner og 16 forskjellige, sterke kommuner.
For OOF er det store målet å etablere dialog som motiverer til felles forståelse
og handlekraft mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og kommunene,
for sikring av grønne lunger i byggesonen, markagrensa og Marka, og for et godt
flerbruk og samspill mellom ulike aktiviteter og brukergrupper. Jeg har også i år stor
tro på at vi skal få dette til.
Og til slutt mange, mange takk til en fantastisk aktiv, entusiastisk og
kunnskapsrik administrasjon, et engasjert og kunnskapsrikt styre og til alle
kommunene som er glad i og står opp for Marka og som lojalt støtter OOF ved
trofast å betale kontingenten.
Skullerud, 16. mars 2017

Hans-Petter Aas
Styreleder i OOF
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OOF har i 2016 bidratt på
Friluftsskoler i Lier, Røyken
og Nannestad. Her fra
Friluftsskolen i Nannestad.
Foto: Alena Strmiskovà

Fakta om OOF
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er en paraplyorganisasjon
for 43 naturvern- og friluftsorganisasjoner, velforbund og
idrettsorganisasjoner. Disse representerer en medlemsmasse
på om lag 500 000. I tillegg er 16 kommuner og to fylkeskommuner medlemmer. Medlemskommunene har 1,14 millioner innbyggere tilsammen. OOF ble etablert i 1936
og har arbeidet kontinuerlig med marka-, friluftslivsog naturvernspørsmål siden.
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Medlemmer
Medlemmer i OOF pr. 31.12.16

Fylkeskommuner
•
•

Oslo
Akershus

Kommuner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asker
Bærum
Enebakk
Gjerdrum
Jevnaker
Lier
Lørenskog
Nannestad
Nittedal
Oppegård
Oslo
Ringerike
Rælingen
Røyken
Skedsmo
Ski

Store Sandungen i
Nordmarka ligger helt nord
i Oslo kommune. En liten
del av vannet ligger i Lunner
kommune i Oppland fylke.
Foto: Johan Hval

Friluftslivs- og naturvernorganisasjoner, velforbund,
og idrettsorganisasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akershus Krets av Natur og
Ungdom
Akershus Skikrets
Arbeidernes Jeger- og
Fiskerforening
Bondeungdomslaget
Bygdelagssamskipnaden i Oslo
Bærekraftig Follo
Bærum Natur- og Friluftsråd
Bærum Velforbund
Den Norske Turistforening
Oslo og Omegn
Det Norske Skogselskap
4H Akershus og Oslo
Fortidsminneforeningen
avdeling Oslo og Akershus
Framfylkingen i Oslo
Frognerparkens Venner
Frognmarkas Venner
Kjekstadmarkas Venner
Lillomarkas Venner
Maridalens Venner
Miljøforeningen Akerselvas
Venner
Naturvernforbundet i Bærum
Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus
Norges Jeger- og
Fiskerforbund Akershus
Norges Jeger- og
Fiskerforbund Oslo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norsk Organisasjon for
Terrengsykling Oslo og Omegn
Norsk Ornitologisk Forening
avd. Oslo og Akershus
Oslo Bedriftsidrettskrets
Oslo Elveforum
Oslo Idrettskrets
Oslo Krets av Natur og
Ungdom
Oslo og Omland Sopp- og
Nyttevekstforening
Oslo Skikrets
Oslo Velforbund
Oslofjordens Friluftsråd
Oslomarkas
Fiskeadministrasjon
Oslospeiderne av Norges
Speiderforbund
Ringerikes Turistforening
Romerike Krets av Norges
Speiderforbund
Selskabet for Oslo Byes Vel
Skiforeningen
Syklistenes Landsforening
Sørmarkas Venner
Østensjøvannets Venner
Østmarkas Venner

I løpet av året har Hole kommune
meldt seg ut, og Oslo og Omland
Sopp- og nyttevekstforening har
meldt seg inn.
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Årsmøtet 2016
OOFs årsmøte ble avholdt på Frognerseteren Friluftssenter 19. april 2016, med
Kjell Pettersen fra Oppegård kommune som møteleder. 60 stemmeberettigede fra
organisasjoner og kommuner samt OOFs styre var møtt fram, i tillegg til 11 ikkestemmeberettigede fra OOFs administrasjon, gjester og foredragsholdere.
Før selve årsmøtet holdt Erlend Smedshaug fra Klima- og miljødepartementet
et innlegg om den nylig framlagte stortingsmeldingen om friluftsliv.
Fire saker ble vedtatt på årsmøtet:
• å sende brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) angående beredskapssenteret i Marka.
• at OOFs flerbruksplan for Marka måtte ferdigstilles.
• at det inviteres til et medlemsmøte der OOFs rolle som
paraplyorganisasjon drøftes.
• å ta opp Oslo og Omland Sopp- og Nyttevekstforeningen som ny medlem.
Årsmøtet sluttet seg til styrets framlagte arbeidsprogram for 2016. OOFs
hedersskål ble tildelt mangeårig kontorsjef i OOF Truls Bjerke.

Styret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styreleder:		
Nestleder:		
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Hans-Petter Aas		
Vigdis Jynge		
Bernt Bull		
Hanne M. Toftdahl
Eva Huseby		
Helga Gunnarsdottir
Martin Veastad		
Øyvind Rørslett		
Ingunn Raastad		
Harald Irgens-Jensen
Mari Ann Vinje		

(ikke på valg)
(valgt for 2 år)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)

Valgkomiteen
Sverre A. Larssen (leder), Espen Jonhaugen og Randi Larsen (alle valgt for ett år).
Alle valg var enstemmige.
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OOFs administrasjon på
internt jobbseminar på
Dølerud i Østmarka. Fra
venstre Rannveig Ulimoen,
Bent Martinsen,Tom
Fremstad, Alena Strmiskovà
(utvekslingsstudent fra
Tsjekkia) og Ingvild Kavli.
Foto: Johan Hval

Styrets arbeid i 2016
Det er avholdt ni styremøter, og styret har behandlet 95 saker i løpet av 2016.

OOFs tillitsvalgte og ansatte
Æresmedlemmer
Finn Ramsøy, Frithjof Funder, Oddvar Rolstad, Bjørn Gløersen (†), Erik Sture Larre
(†) og Nils Houge (†)

Sekretariatet
•
•
•
•
•

Tom Fremstad, generalsekretær
Johan Hval, rådgiver (50 % stilling)
Rannveig Ulimoen, økonomi og administrasjonsansvarlig (60 % stilling)
Ingvild Kavli, prosjektleder
Bent Martinsen, aktivitetsleder (80 % stilling)

OOF har i tillegg flere medarbeidere som har bidratt på våre ulike aktiviteter. De
har vært engasjert på timebasis.
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Interne utvalg
Samarbeidsforum for sykling i Marka

Medlemmer i sykkelforumet er: DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Norsk
Organisasjon for Terrengsykling (NOTS), Østmarkas Venner, Lillomarkas Venner, IF
Frøy, Bærum Natur og Friluftsråd, FNF Akershus, FNF Oslo og OOF. DNT Oslo og
Omegn er leder av sykkelforumet og OOF innehar sekretariatsfunksjonen.
Turveiutvalget i Oslo

Frithjof Funder er leder av turveiutvalget for Oslo. Medlemmene av turveiutvalget
har ansvaret for å følge opp sine lokale turveier.
Hederstegnutvalg

Frithjof Funder (leder), Guri Vallevik Håbjørg og Eva Huseby.

Deltakelse i eksterne utvalg
•
•
•
•
•
•

•

Markarådet - Styreleder i OOF, Hans-Petter Aas, er nestleder i Markarådet og
styremedlem i OOF, Vigdis Jynge er vararepresentant til Markarådet.
FNF Akershus - Generalsekretær i OOF, Tom Fremstad, er styremedlem i FNF
Akershus.
FNF Oslo - Styreleder i OOF, Hans-Petter Aas, er styremedlem i FNF Oslo
Samarbeidsforum for vassdrag i Oslo (SaFoVa) - Rådgiver i OOF, Johan Hval,
er representant i SaFoVa.
Behovsplan for idrett og friluftsliv i Oslo kommune - Styreleder i OOF,
Hans-Petter Aas, og generalsekretær i OOF, Tom Fremstad, er med i
styringsgruppa.
Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger - Styreleder i OOF, Hans-Petter
Aas, og generalsekretær i OOF, Tom Fremstad, er med i styringsgruppa.
Generalsekretær Tom Fremstad, rådgiver i OOF, Johan Hval, og prosjektleder i
OOF, Ingvild Kavli, er med i arbeidsgruppene.
Rådgivende utvalg for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde Utvalget er i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Johan Hval, er OOFs
representant i utvalget.

Medlemskap i organisasjoner
Kanadagjess i Ulsrudvann i
Østmarka. Foto: Johan Hval

OOF er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Det Norske Skogselskap
(DNS), FNF Oslo, FNF Akershus, Oslofjorden Friluftsråd og Forest Stewardship
Council (FSC).

Svartdalen er en grønn
oase 2,5 kilometer øst for
Oslo sentrum. Dalen er et
viktig nærturområde for
lokalbefolkningen, og her går
også flere av Oslo turveier.
Foto: Johan Hval

Marka og arealene i byggesonen
En sentral oppgave for OOF er ta vare på Marka og de grønne lungene i byggesonen. Formålet er å sikre befolkningen
gode muligheter for naturopplevelser, fysisk aktivitet og et
allsidig friluftsliv i sine nærområder.
Presset på disse arealene er, på grunn av befolkningsveksten, stort. De vedtatte areal- og transportplanene skal
ivareta de store natur- og friluftsområdene i regionen, men
utgjør et ekstra press på de mindre natur- og friluftsområdene i vekst- og fortettingsområdene. Her blir det
svært viktig for OOF å følge med.
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Markaloven
OOF forsvarer markaloven, og vi ønsker derfor å gi en kort oversikt over det som
skjer i tilknytning til loven og praktiseringen av den. OOF har i 2016 behandlet og
utarbeidet høringsuttalelser på mange saker knyttet til Marka, som markagrensa, vern,
turveier, el-sykling og lignende.

Varslet endring av markagrensa utsatt til 2017
Klima- og miljødepartementet vedtok den 4. september 2015 en forskrift om justering
av markagrensa på 47 steder i 11 kommuner. Forskriften var på høring allerede i
2012, og OOF var da positiv til forslaget. Departementet økte så, i 2015, antallet
grensejusteringer med ni. OOF mente at spesielt justeringen ved Lahaugmoen i
Skedsmo kommune var uheldig og ikke i tråd med markaloven.
Departementet varslet så at regjeringen vil fremme en egen sak for Stortinget om
mer omfattende endringer av markagrensa innen årsskiftet 2015/2016. Departementet
skriver følgende: «Flere kommuner ønsker grensejustering av hensyn til planlegging
av knutepunktutbygging. Skal det åpnes for knutepunktutvikling innenfor markagrensa,
av hensyn til utbygging nær kollektivknutepunkter, bør dette vurderes for hele Marka
under ett, og ut fra regionens behov for nye boligarealer. Regional plan for samordnet
areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus er i prosess, og omhandler bla. ulike
alternativer for fortetting og utbygging. Det er naturlig at en grensejusteringssak til
Stortinget vedrørende eventuell knutepunktutvikling i Marka sees i sammenheng med
den regionale planen.»
Departementet har ennå ikke (2016) fremmet noe forslag om endring av
markagrensa, men departementet sier at det vil komme et forslag til lovendring
i første halvdel av 2017. Her vil en fremme et lovforslag om noen endringer av
margagrensa i tråd departementets signaler.
OOF vil følge utviklingen her meget nøye og være en sterk og saklig forsvarer av
markaloven og markagrensa.

Brev til departementet om markagrensa og skytebane på Lauhaugmoen
OOF mener at grensejusteringen og den påtenkte skytebanen på Lahaugmoen er
uheldig for friluftslivet i Gjelleråsmarka, et viktig nærturområdet for en stor og
sammensatt befolkning i Oslo, Nittedal og Skedsmo kommune.
OOF sendte derfor i begynnelsen av 2016, i samarbeid med FNF Akershus og
FNF Oslo, et brev til Klima- og miljødepartementet og Skedsmo kommune, der vi ba
dem vurdere saken på nytt:
Gjelleråsmarka er et viktig nærturområde for befolkningen i de tre kommunene, Nittedal,
Oslo og Skedsmo. Området er relativt lite og gir rom for mange ulike aktiviteter for en relativt
stor, sammensatt og omkransende befolkning.
For Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus er det viktig at markaloven
respekteres. I markalovens §2 gis det rom for å justere grensa, men i lovens forarbeider står
det følgende om grensejustering (side 38): «En forutsetning er at dette kan skje uten at
friluftslivs-, natur- eller kulturverdier blir vesentlig skadelidende.» Vi mener at Gjelleråsen er
et så viktig friluftslivsområde, særlig for lokalbefolkningen i Skedsmo, Nittedal og Oslo, at det
tilsier at grensejustering her ikke burde vært godkjent. Særlig viktig er det at Gjelleråsmarka
er liten i seg selv og derfor i mindre grad enn andre friluftsområder, tåler arealreduksjon.
Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus ber derfor om at Klima- og miljødepartementet og Skedsmo kommune vurderer saken på nytt, først og fremst av hensyn
til områdets betydning som nærturområdet for befolkningen i deler av Oslo, Nittedal og
Skedsmo, men også i tråd med Marklovens formål som er idrett, friluftsliv og naturopplevelse
og ikke støyende skytebaner.
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Denne «fatebike» elsykkelen, som selges i
Norge, vil ikke kunne
benyttes på stier i Norge om
Miljødirektoratets tilrådning,
fra juni 2016, til Klima- og
miljødepartementet følges
opp. Direktoratet foreslår
at el-sykkel blir tillatt på
skogsbilveger og turveger i
Marka, men ikke på stiene.

El-sykling i Marka
Klima- og miljødepartementet sendte i desember 2015 ut en høring på bruk av
el-sykler i utmark. Høringen tok utgangspunkt i at el-sykler er definert som en
sykkel innenfor kjøretøyforskriftens rammer, det vil si med begrenset effekt og med
topphastighet på 25 km/t. Det ble foreslått at el-sykkel skulle være tillatt på veier og
turveier i Marka, men ikke på stiene. Forslaget vil medføre endringer i markaloven,
i friluftsloven, i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag og i
verneforskrifter for naturreservater o.l.
OOF arrangerte medlemsmøte om saken, og vi avga 18. mars en høringsuttalelse
som i korte trekk lød slik:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

OOF ser ikke på el-sykkel som et mål, men ser at det for enkelte grupper vil gi
lettere tilgang til friluftsliv
OOF er sterkt imot å legge til rette for økt motorferdsel i naturen
OOF uttaler oss under den klare forutsetning at el-sykkel er klart definert som
sykkel med den kraften som ligger i forslaget, dvs. med maksimal effekt på 0,25
kW, og der motorens effekt reduseres gradvis og opphører når sykkelen når en fart
på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå eller veive.
OOF sier klart nei til el-sykling på stier og «opparbeidet sti»
OOF ønsker el-sykkelen velkommen på veier som er opparbeidet til standard
som tillater kjøring med bil, turveier med fast grusdekke i Marka, heri ligger også
traktorvei.
OOF mener at el-sykling, som nevnt i forrige punkt, må være en rett på lik linje med
annen sykling, og at det ikke skal være opp til den enkelte grunneier å bestemme
dette.Vi mener imidlertid det er riktig at kommunen bør ha myndighet gjennom
forskrift å forby ferdsel med el-sykkel i bestemte områder eller tider, på nærmere
angitte veier.
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Full erstatning ved vern av friluftsområder etter markalovens § 11
Høsten 2015 sendte Klima- og miljødepartementet ut et forslag til endring
av erstatningsbestemmelsene i markaloven § 11. Departementet ønsket å
sidestille erstatningssummen skogeieren mottar ved vern av naturreservat etter
naturmangfoldloven og vern av friluftsområder etter markaloven. KLD foreslo
derfor to nye ledd til paragraf 11 i markaloven. Disse ble vedtatt 12. august 2016 og
lyder slik:
§ 11, femte og sjette ledd:

En eier av eller rettighetshaver i eiendom som helt eller delvis blir vernet som
friluftslivsområde, har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når et vern
medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk. Dersom bruken trenger tillatelse
fra offentlig myndighet, gjelder retten til erstatning bare når tillatelse er gitt før det er
foretatt kunngjøring etter naturmangfoldloven § 42. Naturmangfoldloven § 51 gjelder for
fremgangsmåten ved fastsetting av erstatning etter bestemmelsen her.
Når vilkårene etter femte ledd er oppfylt, fastsettes erstatningen for tap som følge av
vanskeliggjøring av igangværende bruk i samsvar med utmålingsreglene i lov 6. april 1984
nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom.Ved anvendelsen av lov av 6. april 1984
nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom § 10, skal tidspunktet for vernevedtaket
legges til grunn.
OOF hadde medlemsmøte på saken i januar, og i høringsuttalelsen skrev vi
blant annet følgende:
OOF ser det som viktig at lokaliteter som har særlige opplevelsesverdier, blir tatt vare
på, og mener dette er et ansvar også for den enkelte grunneier.
På linje med de fleste av våre medlemsorganisasjoner kan OOF støtte forslaget
om endring av erstatningsreglene etter § 11 i markaloven. En slik lovendring vil bidra
til at man får en ryddigere praksis for vern i Marka. Det at områder som primært har
naturverdier, kan vernes etter naturmangfoldloven og områder primært med frilufts- og
opplevelsesverdier kan vernes etter markaloven, uavhengig av erstatningsreglene, vil gjøre
det enklere å fastsette forskrifter som er i tråd med verneformålet.
OOF forutsetter at en slik lovendring følges opp med bevilgninger slik at områder
etter §11 kan bli vernet.
Med den betydningen Marka spiller for befolkningen, er vi bekymret over en utvikling
der vernetiltak knyttet til natur- og friluftsinteresser i større og større grad skal utløse full
erstatning. Rause erstatningsregler overfor grunneierne vil kunne føre til at man får vernet
færre viktige natur- og friluftsområder enn hva man ellers ville ha mulighet til og som er
viktig å verne.
OOF støttet forslaget om
å endre Markalovens
paragraf 11, slik at
erstatningsreglene for
vernede friluftslivsområder i
Marka blir de samme som
for naturreservater. Her
fra Dølerud i det vernede
friluftslivsområdet Spinneren
i Østmarka. Foto: Johan Hval
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Markarådet
Markarådet består av representanter for kommunene, næringsinteressene,
grunneiere og beboerne i Marka og natur-, frilufts- og idrettsorganisasjonene. Rådet
har 18 medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen.
Markarådet skal være en møteplass hvor en kan utveksle informasjon,
erfaringer og synspunkter på markaloven. Markarådets oppgave er å fremme
markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og
idrett i Marka.
I 2015 ble siste 4-års-perioden avsluttet. Departementet vedtok da å videreføre
ordningen, og nytt markaråd ble derfor valgt på nyåret 2016. Leder av rådet er nå
ordfører i Nittedal, Hilde Nysten Thorkildsen. Nestleder er OOFs styreleder HansPetter Aas. I arbeidsutvalget sitter i tillegg; Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
og Erik Eide, Generalsekretær i Skiforeningen.Vigdis Jynge er OOFs varamedlem til
rådet.
Markarådet er fast post på alle OOFs styremøter, og styret blir informert om
rådets aktiviteter og saker.

Vern i Marka
Utvidelse av to naturreservater i Marka
Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslo i juli 2016 å utvide to naturreservater i Marka:
Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat

Naturreservatet i Nittedal er en utvidelse av Rundkollen naturreservat fra nærmere
1,9 kvadratkilometer til om lag 5,1 kvadratkilometer. Naturreservatet ligger på
Romeriksåsen, helt nord i Nittedal kommune nær grensen til Lunner og Nannestad.
Hagahogget og Furuåsen naturreservat

OOF støtter fylkesmannens
forslag om å verne
Kobberhaugene og
Vindernhøgda som et
friluftslivsområde etter
markalovens paragraf 11.

Naturreservatet i Asker er en utvidelse av Hagahogget naturreservat (ca. 0,7 kvadratkilometer) til to alternativer som utvider naturreservatet til henholdsvis 1,5 og
1,8 kvadratkilometer. Området ligger
mellom Semsvannet og Solli, rett nordvest for Asker sentrum.
OOF skrev dette i sin høringsuttalelse:
OOF er godt fornøyd med at det foreslås å
utvide to naturreservater i Marka, Rundkollen og Sortungsbekken i Nittedal og Hagahogget og Furuåsen i Asker. På den måten
kan viktige naturverdier som gammel
skog og høyt biologisk mangfold bevares
for framtiden og være med å bidra til at
Marka kan tilby friluftslivet et mangfold av
naturopplevelser.
OOF er godt fornøyd med at verneforskriftene er i tråd med OOFs innspill
til forskrifter, som Klima- og miljødepartementet la til grunn da ni naturreservat ble
vernet i Marka i 2015. Disse forskriftene
ivaretar også hensynet til friluftslivet og
andre aktiviteter som drives i Marka.

22 // Marka og arealene i byggesonen

Ett naturreservat og ett friluftslivsområde i Marka vernes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslo i juli 2016 å verne ett naturreservat og ett
friluftsområde i Marka:
Krokskogen naturreservat

Naturreservatet er nærmere 13 kvadratkilometer stort og ligger øst for Heggelivann
og sør for Løvlia i Ringerike og Hole kommune. Området er en utvidelse av
eksisterende Merratjern-Søndagsbrenna naturreservat.
Kobberhaugene og Vindernhøgda friluftslivsområde

Friluftslivsområde vernes etter markalovens paragraf 11. Området er ca. 2,2
kvadratkilometer, ligger i Oslo kommune, rett nord og nordøst for Kobberhaughytta.
OOF skrev dette i sin høringsuttalelse:
OOF er godt fornøyd med at to viktige natur- og friluftslivsområder i Oslo-marka nå blir
vernet for hogst og andre større inngrep. På den måten kan viktige naturverdier som gammel
skog og rødlistede arter bevares for framtiden og være med å bidra til at Marka kan tilby
friluftslivet et mangfold av naturopplevelser.
OOF er litt usikre på begrunnelsene for valg av verneform, men vi er godt fornøyd
med at verneforskriftene er i tråd med OOFs innspill til forskrifter, som Klima- og
miljødepartementet la til grunn, da åtte naturreservat ble vernet i Marka i 2015. Disse
forskriftene ivaretar hensynet til friluftslivet og andre aktiviteter som drives i Marka.
Bilde fra det nåværende
Østmarka Naturreservat
som vil inngå i Østmarka
Nasjonalpark. Foto: Johan
Hval

Østmarka nasjonalpark
Oslo og Omland Friluftsråd støtter opprettelse av Østmarka Nasjonalpark. Det
aktuelle området i Østmarka er ett av de siste større, sammenhengende, intakte og
eldre skogområder i lavlandet i Sørøst-Norge. En nasjonalpark er viktig for å ta vare
på området og kan også bidra til å øke kunnskapen og interessen for området.
OOF forutsetter at nasjonalparken vil være tilgjengelig for aktiviteter
som hører hjemme i Marka, og at stier, turveier, løyper, overnattingshytter
og serveringssteder forblir et naturlig element i nasjonalparken. Skånsomme
tilretteleggingstiltak bør kunne tillates så lenge de ikke skader verneverdiene.
Oslo kommune har tidligere foreslått å opprette en nasjonalpark på sine
arealer i Enebakk kommune.Våren 2016 foreslo stortingspolitikere fra Ap,Venstre,
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SV og MDG å gi Østmarka status som nasjonalpark. Det er dette forslaget som skal
behandles i Stortingets energi- og miljøkomite i februar 2017.
Rett før jul i 2016 vedtok Enebakk kommunestyre å si nei til en videre
utredning av opprettelsen av nasjonalparken. De andre Østmarka-kommunene har
støttet opprettelsen, og Ski kommune har i tillegg varslet at deres kommuneskog
kan inngå i nasjonalparken.

Andre markasaker
Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud
Denne saken har engasjert OOF og mange av våre medlemmer. Begge de to
alternativene som gjensto i sluttfasen, ligger i Marka, nemlig Grønmo ved Østmarka
i Oslo kommune og Taraldrud som ligger i Sørmarka i Ski kommune ved tettstedene
Kolbotn og Sofiemyr i Oppegård kommune.
På OOFs årsmøtet 2016 fremmet Oppegård kommune et forslag til en
uttalelse. Dette forslaget ble behandlet i styret i OOF. Styret utarbeidet et
nytt forslag for årsmøtet som var basert på det opprinnelige forslaget fra
Oppegård kommune. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet og sendt til Klima- og
miljødepartementet og til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her følger
brevet:
Gjennom en periode har det blitt lagt fram planer og ideer om utbygging i Marka på
grensen mellom Ski og Oppegård kommuner. Området ligger innenfor markagrensa
hvor markaloven gjelder. Hovedformålet med markaloven er å ta vare på Marka slik at
befolkningen kan sikres naturopplevelser og gode muligheter for idrett og friluftsliv.
Marka-området vi sikter til her, ligger på begge sider av E6 mellom Oslogrensen i nord og Langhus i sør og strekker seg over ca. 5 km. Dette området er et
viktig nærfriluftsområdet, særlig for befolkningen i Oppegård kommune, men også for
befolkningen nord i Ski kommune og sør i Oslo kommune. Området er også viktig ved at
det gir befolkningen i disse områdene en god adkomst til større sammenhengende naturog friluftsområder i Sørmarka og Østmarka.
Det er i dag flere konkrete planer for utbygging av området og det blir også lansert
ideer om utbygging, til tross for at hele området altså ligger innenfor markagrensa!
Døgnhvileplass for tungtransport på Taraldrud er en helt konkret plan for området. Ski
kommune har her vedtatt planprogram og reguleringsplan er under utarbeidelse.
Rett nord for dette området er det konkrete planer om å lokalisere politiets nasjonale
beredskapssenter. Justisdepartementet har satt i verk et forprosjekt der Taraldrud og
Grønmo er alternativene. Begge disse områdene ligger innenfor markagrensa. Oppegård
kommune har lansert Mastemyr, langs E 18 (Mosseveien) som et alternativ.
Oslo og Omland Friluftsråd tar på alvor alle tiltak som innebærer utbygging innenfor
Marka og vil understreke at markaloven må respekteres. Samtidig ønsker vi helhetlige og
samfunnsmessige gode løsninger.
De aktuelle markaområdene har stor verdi for betydelige befolkningsgrupper, både
som nærfriluftsområde og som adkomst til sammenhengende naturområder i Marka.
Oslo og Omland Friluftsråd ber derfor om at både berørte kommuner, regionale
sektororganer og sentrale myndigheter treffer nødvendige tiltak og klargjør alternativer
som kan bidra til at nåværende markagrense blir respektert.
I oktober 2016 ble regjeringens beslutning offentliggjort. Politiets
beredskapssenter skulle legges til Taraldrud i Ski kommune. Det kom ganske raskt
et planprogram på høring. Det ble arrangert flere høringsmøter, og OOF deltok på
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møtet på Kolbotn i desember, med FNF Oppegård som arrangør og med deltakelse
fra organisasjonene og utbygger. Formålet her var å diskutere avbøtende tiltak. I vår
høringsuttalelse skrev vi blant annet følgende:
Oslo og Omland friluftsråd har stor forståelse for at myndighetene ønsker å etablere et
beredskapssenter, men vi hadde håpet at en kunne finne et annet egnet sted utenfor
Marka.
OOF er svært opptatt av markagrensa, og den viktige ressurs Marka er
for befolkningen i Oslo og Akershus. Særlig viktig er Markas nærområder, hvor
lokalbefolkningen kan utøve friluftsliv, være fysisk aktive og ha gode naturopplevelser med
stillhet og ro, slik at både den mentale og fysiske helsen styrkes.
OOF har derfor gått imot forslaget om å legge beredskapssenteret til Taraldrud og
Grønmo. Når departementet nå anbefaler Taraldrud, så blir det viktig for OOF å sikre at
skadene blir minst mulig. Det kan i stor grad gjøres ved å styrke friluftslivet i nærområdene
med avbøtende tiltak, og å styrke mulighetene til å bevege seg gjennom utbyggingsområdet
og ut i Sørmarka og Østmarka.
Vi anbefaler grundige og planmessige medvirkningsprosesser og klare mål for å
ivareta natur og friluftslivet og for å redusere støyproblemene.Vi anbefaler også å ta ut
Taraldrudåsen fra planområdet.

Planområdet for Politiets
beredskapssenter på
Taraldrud i Ski kommune er
markert med rødt og ligger
tett på bebyggelsen i både
Oppegård og sørlige deler
av Oslo.

Helårs turvei mellom Grønmo og Sandbakken
Helårs turvei mellom Grønmo (Sølvdobla) og Sandbakken har vært utredet av
Oslo kommune over noen år. OOF har deltatt på flere befaringer, og det har
vært to høringsrunder på saken, den siste i mars 2016. Sommeren 2016 innkalte
bymiljøetaten organisasjonene til møte (9. juni) og befaring (18. august) om saken.
OOF mener at en slik turvei er viktig for å øke tilgjengeligheten til Marka
generelt og disse områdene spesielt. OOF forutsetter en skånsom tilrettelegging av
turveien med smalt grusdekke og «grønne» skuldre, slik at mulighetene for gode
naturopplevelser opprettholdes. Turveien vil sikre tilgjengeligheten på vinteren
ved at skiløypene kan holdes oppe med relativt lite snø. Den vil være avgjørende
for tursyklistenes mulighet til å kunne sykle på turveier og trillestier gjennom
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hele Østmarka, fra Groruddalen/Lørenskog og helt til Ski/Enebakk. For markastua
Sandbakken er turveien svært viktig, ifølge bestyreren der. Turveien er også viktig for
funksjonshemmede og de som er på tur med barnevogn o.l.
Alle organisasjonene ønsker en eller annen form for turvei, men det er
uenighet om trasevalget. Dette holder bymiljøetaten nå på å utrede.
OOF skrev følgende i sin høringsuttalelse fra 3. mars 2016:
OOF var i forrige høringsrunde, høsten 2014, positive til en helårs turvei mellom
Sølvdobla og Sandbakken. En slik turvei vil bidra til å øke mulighetene for friluftsliv i
nærområdene og legge bedre til rette for sykling og skigåing i Østmarka.
Samtidig er mange sentrale organisasjoner kritiske til trasevalget, og det er flere
forslag til alternative traseer. OOF påpekte i forrige høringsrunde behovet for å se nærmere
på alternativene, uten at dette er fulgt opp i den framlagte planen.
OOF mener derfor at en bør se nærmere på alternativene, og søke å finne en løsning
som har en bredere oppslutning blant markaorganisasjonene.
En helårs turvei gjennom
Klokkeruddalen, mellom
Grønmo og Sandbakken,
kan bedre mulighetene for
skigåing i Østmarka i vintre
med lite snø. Bildet er tatt
i februar 2017. Foto: Johan
Hval

Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger
Oslo kommunes skoger er på om lag 167 kvadratkilometer og omfatter store deler
av randsonen i Marka mot Oslo by (117 kvadratkilometer) og også områder i Asker,
Nittedal, Lørenskog, Oppegård, Ski og Enebakk på til sammen 50 kvadratkilometer.
Vinteren 2014 gikk Oslo kommune i gang med arbeidet med å utarbeide
en ny flerbruksplan for kommunens skogeiendommer. OOF og alle natur- og
friluftsorganisasjonene i Oslo-området ble invitert med i dette arbeidet. Første
etappe var å utarbeide nye Mål og retningslinjer som et grunnlag for å utarbeide en
ny flerbruksplan. Det ble da opprettet en styringsgruppe der OOF var med, og det
ble opprettet fire arbeidsgrupper der OOF også har deltatt. I både styringsgruppa
og arbeidsgruppene har det vært mange møter. Natur- og friluftsorganisasjonene
har vært godt representert i disse gruppene, sammen med representanter fra
idretten.
Formålet med disse møtene har vært å diskutere og utarbeide omforente
tekster for målene og retningslinjene som skal ligge til grunn for utarbeidelsen av
flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger. I de store og hele har dette arbeidet
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fungert godt, men OOF har påpekt noen forhold som kan forbedres (se sitat fra vår
høringsuttalelse nedenfor).
De fleste natur- og friluftsorganisasjonene har også, stort sett, vært fornøyd
med både prosessen og resultatet, men noen organisasjoner har vært mere kritiske.
OOF arrangerte et møte 14. september 2016 om saken der bymiljøetaten og
organisasjonene kunne legge fram sine synspunkter på prosessen og resultatet.
OOF er alt-i-alt godt fornøyd med den involvering og medvirkning som
bymiljøetaten her har lagt opp til. Det å bli invitert til å diskutere og kunne påvirke
målene for en kommunal eiendom/bedrift er svært positivt.Vi setter derfor stor
pris på at kommunen inviterte organisasjonene med i dette viktige arbeidet. I vår
høringsuttalelse fra oktober 2016 skrev vi følgende:
Vi slutter oss, i all hovedsak, til de nye Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo
kommunes skoger. Men vi har noen små, men viktige innspill til forbedringer av teksten.
Organiseringen av arbeidet var i utgangspunktet forbilledlig. Men, dessverre har en
ikke helt lykkes med å følge opp den gode starten, og det har kommet kritikk fra noen
organisasjoner.
Vi mener derfor det vil være riktig at en ser på de innspillene som kommer, evaluerer
prosessen og utarbeider forslag til forbedringer.
OOF hadde følgende konkrete innspill til prosessen:
• En gjennomgang av hvilke organisasjoner som bør være representert, for å
sikre bred representasjon.
• Arbeidsform og målsettinger med arbeidet i gruppene bør tydeliggjøres.
• Innkalling til møter med dokumenter bør sendes ut i god tid før møtene.
• Tidsplanen for arbeidet bør følges opp på en bedre måte en denne gangen.
Blir det avvik bør det
informeres om dette.
• Det bør, i forkant av
prosessen, avklares om
en skal ha en vanlig
høringsrunde.
• OOF tar gjerne
på seg en rolle i
høringsarbeidet, men
dette må avklares ved
prosjektets oppstart.

Oslo kommunes skoger er
markert med grønt på dette
kartet.
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Planer for friluftsliv og fysisk aktivitet
Regional plan for Akershus 2016–2030 – Idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet
Denne planen har OOF jobbet med over flere år.Vi ble invitert med av
fylkeskommunen som representant for friluftslivet i fylket og har deltatt i flere
møter og seminarer.
I 2014 ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn, og OOF var i hovedsak
fornøyd med forslaget, men påpekte en del momenter som vi mente planen burde
ha behandlet på en mer grundig måte.
Våren 2016 ble den endelige planen lagt ut til offentlig ettersyn. OOF deltok
i høringsmøte hos fylkeskommunen, og vi holdt selv et møte, sammen med FNF
Akershus, for natur- og friluftsorganisasjonene i fylket. Her følger en oppsummering
av den felles høringsuttalelsen fra OOF og FNF Akershus:
Forslaget til Regional plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv 2016–2030 dokumenterer
tydelig at friluftsliv er svært viktig for fysisk og psykisk helse i Norge. På side 53 i planen
slås det fast at: «Satsing på friluftsliv, først og fremst i nærmiljø, er det som enklest vil bidra
til økt fysisk aktivitet med laveste kostnader både for den enkelte og samfunnet.» OOF og
Akershus FNF er derfor fornøyd med at planen:
• anbefaler å øke friluftslivets andel av spillemidlene fra 10% til 15%
• har gode mål for økt aktivitet
• presenterer gode virkemidler, for eksempel satsing på SFO og skoleangir
mange og gode styringsindikatorer som gjør det mulig å følge opp utviklingen i
aktivitetsnivå
OOF og Akershus FNF er likevel ikke helt fornøyd med planen. Sett i lys av
entydige forskningsresultater, og at Akershus har utfordringer, hadde vi ønsket oss
en enda mer tydelig plan.

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo
Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ble vedtatt høsten 2016. OOF
har lagt ned et stort arbeid både når det gjelder å bidra med god innspill til selve
planen, men også ved å bidra til en bred involvering fra lokale organisasjoner og velforeninger over hele byen.Vi deltok derfor også på alle de store bydelsvise møtene.
I prosessen ble det besluttet at de behovene som ble meldt fra friluftslivet,
skulle være ansvarlige, ved at de lå innenfor realistiske økonomiske rammer. Basert
på de politiske signalene om friluftslivets betydning for trivsel og folkehelse, forsto
vi det slik at det var rimelig å anta at det ville bli en markant satsing på friluftslivet,
langt utover hva som hadde vært tidligere.
Det gjøres veldig mye bra for friluftslivet i Oslo.Vi har god dialog med
politikerne, vi involveres gjennom gode prosesser og har et tett og godt samarbeid
med Bymiljøetaten. Imidlertid ble det i 2016 bevilget langt mindre penger til
friluftslivet enn hva vi hadde forventet, og som vi mente var realistisk, ut i fra de
prosessene vi hadde vært gjennom og de signalene som ble gitt.
Svaret på dette er at OOF, sammen med organisasjonene, må bli flinkere til
å jobbe for å få bedre rammer. Det er et stort gap mellom de forventningene
politikerne har til friluftslivet og hvilke resurser som stilles til disposisjon.Vi skal
derfor gå inn en konstruktiv dialog med Oslo kommune for å få bedret rammene
for friluftslivet i årene som kommer.
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Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
i Oslo og Akershus
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt som har
holdt på en stund. I Akershus er det fylkeskommunen som koordinerer arbeidet,
og mange kommuner i fylket er godt i gang. Noen er nesten ferdige, mens noen få
ikke har kommet i gang. I Oslo er kommunen godt i gang med arbeidet. OOF deltok
høsten 2016 på møter om temaet både i Oslo kommune og i Bærum kommune.
Regjeringen har som målsetting at arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2018.
I Miljødirektoratets veileder står følgende om målsettingen: «Kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere,
utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale
målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og
naturen for øvrig.»
OOF vil følge dette viktige arbeidet nøye, blant annet som et viktig virkemiddel
for å ta vare på de viktigste friluftsområdene i vekst- og fortettingsområdene i
regionen.Vi ønsker å bidra til at organisasjonene er godt rustet i dette arbeidet og
har derfor, i samarbeid med FNF Akershus og FNF Oslo, invitert til et mini-seminar
om dette emnet vinteren 2017.

Oslo kommune har
startet planleggingen av
Kartlegging og verdsetting
av friluftsområder i Oslo
kommune. OOF har
deltatt på møter med
kommunen og vil bidra til
at friluftsorganisasjonene
i kommunen deltar med
sine lokalkunnskaper i
de kommende prosesser.
Her ser vi resultatet av et
prøveprosjekt der bydel Alnas
friluftsområder er kartlagt.

Friluftslivsområder 2016
Tegnforklaring

Friluftslivsområde_Alna
Andre friluftsområder
Grønnkorridor
Jordbrukslandskap
Leke- og rekreasjonsområde
Marka
Nærturterreng
Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
Særlige kvalitetsområder
Utfartsområde

Kilde: Plan- og temakartenheten
Målestokk
1:6 000
1 cm = 60 m

© Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 2016

Dato:
28.11.2016
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Reguleringsplaner
Barnehage på Rødtvet – i strid med kommuneplanen
Den kommunale bedrifter Omsorgsbygg i Oslo foreslår å omregulere et område
på Rødtvet fra friområde til bebyggelse og anlegg og så bygge en barnehage på
tomta. Området ble, i den nylig vedtatte kommuneplanen, avsatt til grønnstruktur.
Bakgrunnen for forslaget er at bydel Grorud har behov for flere barnehageplasser.
OOF skrev i sin høringsuttalelse at:
... det er svært uheldig at det foreslåtte tiltaket er i strid med den vedtatte
kommuneplanen.
OOF er enig i at formålet barnehage er viktig, men er allikevel svært skeptisk til en
holdning og praksis der grøntområder lett ofres, om det alternative formålet er viktig nok.
Planforslaget inneholder heller ikke erstatningsarealer for tapte friområder, slik de
rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn- og unges interessere i planleggingen tilsier.
Området rett sør og sør-øst for planområdet er i kommuneplanen tenkt som et
utviklingsområde/fortettingsområde. I slike områder mener OOF det blir ekstra viktig
å ta vare på grønnstrukturen. Her skal folk bo tett og behovet for grøntområder og
rekreasjonsarealer i nærområdene er viktig for befolkningens trivsel og helse.

Turveiene i Oslo
OOF har gjennom mange år vært engasjert i utviklingen av turveinettet i Oslo.Vi
har også et turveiutvalg som følger med på turveinettet i byen, og vi utarbeider
rapporter over muligheter til forbedringer av nettet. Disse rapportene spiller vi
inn til myndighetene, sist i forbindelse med behandlingen av Behovsplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune.
OOF vil følge opp bymiljøetatens nylig framlagte Turveistrategi, som
forhåpentligvis ender opp i et mer konkret Turveiprosjekt for Oslo, med det formål
å prioritere og effektivisere turveiarbeidet i kommunen. I desember 2016 ble vi av
bymiljøetaten orientert om prosjektets status.
Turveinettet i Oslo. Kilde:
Bymiljøetatens Turveistrategi
2016

Deltager med kursbevis fra
OOFs grunnkurs i friluftsliv,
i samarbeid med foreningen
Likestilling, Inkludering og
Nettverk (LIM). Foto: Alena
Strmiskovà

Opplæring og inkludering
i friluftsliv
OOF har fokus på bidra til et inkluderende og allsidig friluftsliv, som alle kan ta del i. Gjennom våre tiltak ønsker vi å øke
befolkningens deltagelse og kunnskap om muligheter for friluftsaktiviteter – året rundt. Deltagere på våre kurs og tilbud
skal få positive friluftsopplevelser og forstå sammenhengen
mellom friluftsliv, helse og trivsel.
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OOFs arbeid med opplæring og inkludering
i friluftsliv
OOF har gjennom 2016 hatt tilbud om flere ulike aktiviteter, undervisnings- og
opplæringstilbud for ulike målgrupper. OOFs hovedmålgruppe er i første rekke
nylig ankomne innvandrere. De andre friluftsorganisasjonene jobber bredere mot
innvandrergruppene.
Formålet med dette arbeidet er å styrke kunnskap og interesse for friluftsliv i
en større del av befolkningen. OOF ønsker ikke å «pålegge» noen å drive friluftsliv.
Vårt hovedfokus er å synliggjøre mulighetene for friluftslivsaktiviteter i Marka
og ellers, med utgangspunkt i individuelle interesser og ferdigheter.Vi vil bidra til økt
kunnskap om allemannsretten, tilgjengelige natur- og friluftsområder og de frivillige
organisasjonene og deres aktivitetstilbud for målgruppen.
OOF har et spesielt fokus på å introdusere Marka og friluftsliv for nyankomne
innvandrere i regionen, gjennom vårt undervisningstilbud for voksenopplæringsog mottaksklasser og vår ferieleir for flyktningfamilier. I tillegg ønsker vi å øke
deltagelsen og interessen for friluftsliv blant barn og unge generelt gjennom
friluftsskoler, synliggjøre naturens effekt i behandling av syke barn ved Rikshospitalet,
og friluftslivets positive effekt på mestringsfølelse og selvbilde blant barn og unge
med ADHD.
OOFs tilbud er finansiert gjennom ulike tilskuddsordninger, som
Miljødirektoratets tilskudd til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
og fylkeskommunale midler til friluftsaktivitet fra Akershus, Buskerud og Oslo
fylkeskommuner, samt spillemidler til aktivitet for barn og unge via Friluftsrådenes
Landsforbund (FL). Oslo kommune støtter i tillegg OOFs tilbud gjennom tilskudd
fra Velferdsetaten og Bymiljøetaten.

Introduksjon til friluftsliv
– vårt viktigste tilbud
OOFs fokus på inkludering av innvandrergrupper i friluftsliv startet allerede
i 1993 og har gjennom lang erfaring, tilbakemeldinger og etablering av nye
samarbeidsrelasjoner gradvis utviklet seg til dagens introduksjonstilbud for
mottaksklasser og voksenopplæring.

OOFs viktigste
undervisningsopplegg er
Læring i friluft gjennom
4 årstider, som er en
introduksjon til friluftsliv for
nyankomne innvandrere.
Her er det deltakere
fra Voksenopplæringen
som prøver skia på
Frognerseteren Friluftssenter.
Foto: Bent Martinsen

I 2016 gjennomførte OOF til sammen 99 undervisningsdager for
mottaksklasser og voksenopplæringsklasser gjennom vårt undervisningsopplegg:
Læring i Friluft gjennom 4 årstider. Tilbudet nådde hele 2560 elever i målgruppa!
Formålet med introduksjonstilbudet er:
• å gi elevene positive opplevelser og erfaringer med friluftslivet og
grunnleggende kunnskap som muliggjør og stimulerer til økt deltagelse i
friluftslivet i framtiden.
• å bidra til å bruke naturen som arena for læring i norsk språk og samfunn,
som en naturlig del av undervisningen.
• å bidra til økt inkludering og deltagelse i friluftslivet, som trivselsskapende
og helsefremmende aktivitet for hele befolkningen.
OOF har utarbeidet et helhetlig undervisningsopplegg med inntil fire
undervisningsdager gjennom året. Her deltar elevene i ulike friluftsaktiviteter og
har varierte naturopplevelser knyttet til de ulike årstidene.Vi har et tett og godt
samarbeid med lærere i mottaksklasser og voksenopplæring i Oslo, og opplever at
tilbudet er høyt verdsatt.
På friluftsdagene legger vi vekt på positive opplevelser, mestring og læring.
Friluftsopplevelsene gir elevene et stort behov for å sette ord på sine opplevelser
og å kommunisere, samarbeide og fortelle om opplevelsene i etterkant. Dette har
svært positive effekter på språklæringen gjennom konkretisering av situasjoner,
begreper og erfaringer. Aktivitetsinnholdet kobles til klassenes læringsmål i norsk
språk og samfunnsfag.
Ved påmelding kan læreren velge mellom ulike hovedaktiviteter og innhold
på dagen. Hver klasse kan delta på en friluftsdag til hver årstid, totalt fire dager.
Alle aktivitetsdagene inkluderer læring om allemannsretten og hensynsfull ferdsel
i naturen, samt felles lunsj rundt bålet, som gir en god arena for samtaler om
inntrykk, begreper og erfaringer.
Årstidenes hovedaktiviteter:
• Vinter: 		
ski, snøforming, isfiske og aking
• Vår: 		
høstingstur, kanopadling og matlaging på bål
• Sommer:
kanopadling, fisketur, oppdagelsestur i nærmiljøet
• Høst: 		
fisketur, høstingstur, matlaging på bål
OOF er opptatt av at deltagerne skal fortsette med friluftslivsaktiviteter etter våre
introduksjontilbud. Dette gjør vi ved å formidle både muligheter for egenorganisert
friluftsaktivitet og deltagelse i de ulike frivillige natur- og friluftsorganisasjonenes
tilbud.

Mottaksklasse med
nyankomne innvandrerbarn
på OOFs introduksjonskurs;
Læring i friluft gjennom
4 årstider. Foto: Alena
Strmisková
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Flerkulturell Friluftsfest – en stor suksess

Bilder fra Flerkulturell
Friluftsfest som var ett av
OOFs 80-årsjubileumsarrangement. Foto: Steinar
Saghaug

I forbindelse med OOFs 80-årsjubileum ønsket vi å fremme fokuset på mangfold og
inkludering i friluftslivet.Vi inviterte derfor til Flerkulturell Friluftsfest på Sognsvann for
nyankomne innvandrere fra hele regionen, både barn, ungdom og voksne.
Vi inviterte alle våre medlemsorganisasjoner til å bidra til et spennende
program for Flerkulturell Friluftsfest 16. juni 2016. Responsen var svært god,
og følgende organisasjoner deltok: DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen,
Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo
Våtmarkssenter, Friluftsliv i Gamle Oslo (FRIGO), Skogselskapet, Bymiljøetaten Oslo
kommune, Oslo og Omland Sopp- og Nyttvekstforening, Oslofjorden Friluftsråd
og Sogn Historielag. I tillegg hadde vi engasjert elever fra to mottaksklasser og to
klasser fra Natur videregående skole som frivillige funksjonærer på dagen. Disse fikk
også svært positive erfaringer av å være med på friluftsfesten.
Den flerkulturelle friluftsfesten hadde som formål å styrke deltagernes
interesse, inspirasjon og begeistring for friluftsliv samt synligjøre organisasjonenes
aktivitetstilbud og styrke muligheter for egenorganisert friluftsliv i ettertid.
Deltagerne lærte om allemannsretten og deltok på en rekke forskjellige
friluftsaktiviteter, som kanopadling, fisking, terrengsykling, bygging av trehytte,
klatreløype mellom trærne og natursti. En viktig del av programmet var turen rundt
Sognsvann med lærerike og spennende opplegg underveis. I målområdet var det
grilling, piknik og sosialt samvær.
Flerkulturell Friluftsfest ble en stor suksess, med over 1000 deltagere fra
voksenopplærings- og mottaksklasser. Det var en større andel voksne deltagere
enn barn, men mye tyder på at vi hadde fått til et program som var interessant for
alle målgruppene. Deltagerne kom fra Oslo og flere kommuner i Akershus. Det
ser ut til at valg av sted var godt egnet med tanke på å kunne reise kollektivt til
arrangementet også fra medlemskommuner utenfor Oslo.
Friluftsfesten ble holdt i strålende sommervær i flotte naturomgivelser. Etter
tilbakemeldingene å dømme var arrangementet vellykket med mange fornøyde
deltagere. Oslos ordfører, Marianne Borgen, åpnet den flerkulturelle friluftsfesten,
og OOF fikk hyggelige hilsener og gratulasjoner fra representanter for Akershus
Fylkeskommune.
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OOF har gjennom mange
år arrangerte ferieleir for
flyktningefamilier i samarbeid
med Flyktningkontoret i
Bærum. Foto: Ingvild Kavli

Populær ferieleir for flyktningfamilier
Sommeren 2016 arrangerte OOF for ellevte gang, i samarbeid med
Flyktningkontoret i Bærum, ferieleir på Langåra for flyktningfamilier og ungdom
med innvandrerbakgrunn. Det var 307 deltagere med på leiren. Den ene uka var
forbeholdt barnefamilier og den andre ungdom.
Ferieleiren bidrar til inkludering gjennom at innvandrerne blir kjent med norsk
natur, friluftslivskultur og populære sommeraktiviteter. Ferieleiren bidrar også til
å styrke familiebånd, tilhørighet og identitetsbygging. OOF og Bærum kommune
ser på dette som et svært viktig bidrag til sosial inkludering, kulturforståelse og
inspirasjon til friluftslivsdeltagelse.
Det er stor variasjon og frihet i aktivitetstilbudet, som tilrettelegger for
at alle kan oppleve mestring, trivsel og læring og muliggjør gode familie- og
vennskapsrelasjoner ved å gjøre aktiviteter sammen. De får også kunnskap om
sikker ferdsel i og ved vann, og i år var det stort fokus på svømmeopplæring. Særlig
populært var tilbudet om bading og svømmetrening for jenter.
Med bakgrunn i at mange av deltagerne har vært utsatt for traumatiske
opplevelser og store omstillinger, er tiltaket også svært viktig for å bidra til ny
identitetsbygging, stimulere samholdet og relasjonene i kjernefamiliene og bidra
positivt i overgangen til en ny hverdag. Det er lagt vekt på å tilrettelegge for
aktiviteter som voksne og barn i en familie kan gjøre sammen, og det er satt av tid
til samtaler og relasjonsbygging mellom personer fra ulike etniske minoritetsgrupper.
Tilbakemeldingene OOF får på innhold og organisering av ferieleiren fra
Flyktningkontoret i Bærum er utelukkende positive. De rapporterer om deltagere
som uttrykker takknemmelighet for turene og om hyggelige og tålmodige
aktivitetsledere.
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Friluftsskoler i Nannestad, Røyken og Lier
Friluftsskoler var en stor OOF-satsing i forbindelse med Friluftslivets År i 2015.
Gjennom våre pilotprosjekter i Lier, Oslo og Lørenskog i 2014 bidro vi til
utviklingen av et landsomfattende friluftsskolekonsept.
I 2016 har vi på forskjellige måter bidratt i gjennomføring av tre friluftsskoler i
medlemskommunene Nannestad, Røyken og Lier.
Turlaget i Nannestad har gjennom flere år arrangert ferieskole/friluftsskole.
I 2015 var OOF i dialog med turlaget om å videreutvikle tilbudet, i tråd med
friluftsskolekonseptet. Friluftsskolen ble gjennomført i juni 2016, med 27 deltagere,
og OOF sto for den praktiske gjennomføringen.
Friluftsskole Vesledammen i Røyken hadde 50 deltakere og ble arrangert i
august i samarbeid med Røyken Speidergruppe. Speidergruppa hadde ansvaret for
markedsføring, planlegging, organisering og gjennomføring. OOFs rolle i samarbeidet
var hovedsakelig det administrative, som avtaler med instruktører, søke finansiering,
håndtere av påmeldinger, økonomi og utstyr til friluftsskolen. Dette var en gunstig
samarbeidsform.
I tillegg har OOF bidratt med en instruktør på Friluftsskolen i Lier i
vinterferien. Den hadde 28 deltagere og ble arrangert av DNT Drammen og Omegn
i samarbeid med Lier kommune.
OOF var med å utvikle
Friluftsskole-konseptet i
forbindelse med Friluftslivets
år i 2015. Her fra
Friluftsskolen på Nannestad,
der OOF sto for den
praktiske gjennomføringen.
Foto: Ingvild Kavli
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Friluftsliv for minoritetskvinner
OOF samarbeider med organisasjonen LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk),
en frivillig flerkulturell organisasjon dannet av kvinner og som jobber for likestilling
og inkludering av minoritetskvinner.
Formålet med samarbeidet er å synliggjøre friluftslivets positive effekter for
trivsel, inkludering og helse gjennom å gi deltagerne grunnleggende erfaring og
kunnskap i friluftsliv og positive frilufts- og naturopplevelser i et fellesskap. Til
sammen har vi hatt turer, kurs og aktiviteter med 85 deltagere fra LIN i 2016.

Minoritetskvinner på hyttetur
Hytteturene til Brennabu i Valdres har blitt arrangert i mange år, og OOF bidrar
med en aktivitetsleder. Turene er en unik mulighet for minoritetskvinner til å
oppleve norsk hyttekultur og fjellandskap. I 2016 ble det gjennomført en fulltegnet
tur i slutten av mai med 46 deltagere, i hovedsak voksne kvinner og noen barn.
I høstferien arrangert vi en dagstur til Lutvann for LINs medlemmer. Her
hadde vi en fin dag, der også NJFF var med og tilbød utlån av fiskeutstyr og
fiskeinstruksjon. OOF bidro med leker, guiding, bål og natursti.

Grunnkurs i friluftsliv for unge minoritetsjenter
I 2016 samarbeidet OOF og LIN om to grunnkurs i friluftsliv for unge jenter (18-26
år) med minoritetsbakgrunn. Formålet med kurset er at jentene selv skal bli i stand
til å planlegge og gjennomføre turer for mindre grupper i Marka.

Friluftssykehuset – naturen som behandlingsrom
OOF har et godt og tett samarbeid med Seksjon for C-L-barnepsykiatri (psykiske
lidelser hos barn med somatiske sykdommer) ved Rikshospitalet. Jevnlig har OOF
organisert utflukter og friluftsopplevelser ved Frognerseteren Friluftssenter og
Øvresetertjern for alvorlig syke barn og deres pårørende. Til sammen har det blitt
16 dager med 129 deltagere i 2016.
Friluftssykehuset - naturen som behandlingsrom fokuserer på å bruke friluftsliv
og naturopplevelser som en aktiv del av behandlingstilbudet for barn og deres
pårørende ved Rikshospitalet. Tilbudet er en del av en større satsing ved avdelingen.
Lunsj utendørs, med bål, bidrar til frisk luft og stimulerer ofte matlysten til

OOF har i flere år, sammen
med LIN (Likestilling,
Inkludering og Nettverk),
arrangert grunnkurs
i friluftsliv for unge
minoritetsjenter. Foto: Ingvild
Kavli
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både pasienter og de pårørende. Bålet bidrar i tillegg til god atmosfære for samtaler
og samhold i gruppa. Dette benyttes aktivt i den videre behandling. Populære
aktiviteter er pil og bue, spikking, lek i naturen, fuglelytting, kanopadling, natursti og
vinterstid; aking og snøforming.
Det er i hovedsak fire områder hvor sykehuset erfarer direkte positiv virkning
av tilbudet for pasienter og pårørende:
1. Identitetsfølelse og mulighet til å bare være vanlige mennesker.
2. Aktivitetene roer ned pasienten og gir motivasjon til videre behandling.
3. Å se pasienten i ulike kontekster styrker sykdoms‐ og pasientvurderingen.
4. For noen pasientgrupper er fysisk aktivitet svært viktig for raskere
fremgang og tilfriskning.

Læring i friluft – kurs for ansatte i skole og SFO

OOF har i 2016 gjennomført
flere «friluftskurs», Læring
i friluft, for lærer og
SFO-ansatte. Foto: Alena
Strmisková

Læring i friluft er friluftsrådenes felles satsing på uteaktivitet i skole, SFO og
barnehage. OOF har i 2016 hatt fokus på å videreutvikle vårt kurstilbud for lærere
og ansatte i grunnskole og SFO.
OOF har arrangert to åpne kurs på Frognerseteren Friluftssenter og tre kurs
ute på den enkelte skole. De 105 lærerne og SFO‐ansatte har kommet fra ni ulike
kommuner: Røyken, Bærum, Oslo, Oppegård, Enebakk, Gjerdrum, Nannestad, Nes
og Hurdal.
Det var særlig stor interesse for de to åpne kursene på Frognerseteren
Friluftssenter, og vi måtte derfor utvide deltagerantallet. Påmeldingen fra OOFs
medlemskommuner var god, og reiseveien til Oslo ser ikke ut til å være noe hinder.
Vi opplever positive tilbakemeldinger på innholdet i kursene.
Når det gjelder tilbudet om kurs ute på den enkelte skole, så ser det ut til at
skolene i mindre grad ønsker dette. Det blir kanskje for krevende å sette av en hel
eller halv dag for en større del av personalet samtidig?
Vi ser at skolene har stort tidspress og mange viktige prioriteringer innenfor
begrensede rammer. Derfor gleder vi oss over den gode deltagelsen og de gode
tilbakemeldingene på de åpne kursene, som vil være hovedsatsing framover.
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Friluftsliv med ADHD-foreningen

OOF samarbeider med ADHD-foreningen i Akershus, og målet er å øke deltagelsen
i friluftslivsaktiviteter for denne målgruppen. De har særlig stort utbytte av å kunne
oppleve mestring i nye aktiviteter, utvide sosiale nettverk, utveksle erfaringer og
få utløp for energi. Mye tyder på at slike opplevelser og aktiviteter kan bidra til
økt sosial inkludering og bedre psykisk helse og trivsel, også på andre arenaer i
hverdagen.
I 2016 gjennomførte vi flere turer og arrangementer med ADHDforeningen, blant annet akedag i Korketrekkeren, kanopadling med overnatting på
Øvresetertjern og mini sommercamp på Langåra for familiene i ADHD-foreningen.
Ved alle disse arrangementene hadde vi god deltagelse og svært positive
tilbakemeldinger på organisering og innhold. Til sammen har disse arrangementene
hatt 69 deltagere i 2016.

Åpne dager og arrangementer
Også i OOFs jubileumsår 2016 har vi vært viktig bidragsyter ved flere åpne dager
og arrangementer i samarbeid med andre organisasjoner og offentlige aktører.

Markadagen
Markadagen 2016 ble holdt på Skullerud i Østmarka søndag 28. februar, med
strålende vær og rekorddeltagelse.Varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam
åpnet arrangementet og var en av mange som prøvde seg på ski for første gang.
Arrangementet er også en viktig arena for kontakt mellom organisasjonene og
en god mulighet til å fremme vårt felles budskap om friluftsglede til befolkningen.
I spissen for Markadagen står Fylkesmannen i Oslo og Akershus, med følgende
medarrangører: OOF, Skogselskapet, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen,
Bymiljøetaten og FRIGO. I tillegg bidro andre organisasjoner med aktiviteter på
dagen.

OOF har gjennom mange
år samarbeidet med
ADHD-foreningen om turer,
aktivitetsdager o.l. Her fra
Langåra i Asker sommeren
2016. Foto: Ingvild Kavli
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Verdens aktivitetsdag
Søndag 8. mai 2016 markerte Lier kommune Verdens aktivitetsdag. Som årets
friluftslivskommune var det selvfølgelig viktig å markere de gode mulighetene for
friluftsaktiviteter i Lier, og OOFs bålaktiviteter på dagen var populære.

Frisklivsmarsjen
Frisklivsmarsjen har blitt en årlig tradisjon i regi av Frisklivssentralene i
Oslo kommune, og ble arrangert på Bygdøy 25. mai. I 2016 fikk også denne
rekorddeltagelse og ekstra stor oppmerksomhet ved at Kronprins Håkon ledet an i
følget og Yngvar Andersen var motivator for deltagerne. OOF bidro med aktiviteter
og mat på bål i målområdet og fikk god anledning til å møte deltagerne og gi
inspirasjon og kunnskap til økt friluftslivsaktivitet.

Friluftslivets uke
Under Friluftslivets uke bidro OOF til arrangementet Den store Teltjakten. OOF
«gjemte» teltet på Bremsrud ved Nøklevann i Østmarka, hvor vi tilrettela med
aktiviteter, bål og quiz. Det var godt oppmøte på årets teltjakt, og en lykkelig vinner
mottok et flott tunneltelt for hele familien.
I tillegg stilte OOF som vanlig opp med våre kanoer og instruktører på
Friluftslivets dag på Sognsvann, med mange fornøyde deltagere.
Markadagen 2016 ble
arrangert på Skullerud i
Østmarka.Varaordfører i
Oslo Khamshajiny «Kamzy»
Gunaratnam åpnet
arrangementet og jublet over
den gode oppslutningen og
det flotte været. Foto: Steinar
Saghaug

Frognerseteren Friluftssenter
blir brukt til mange
forskjellig formål. Her ser
vi friluftsorganisasjonene i
diskusjon med byrådet i Oslo,
under OOFs arrangement;
Byråd i Marka. Foto: Johan
Hval

Frognerseteren Friluftssenter
Frognerseteren er OOFs hovedbase i Marka. Friluftssenteret
er en viktig ressurs for å kunne gjennomføre våre opplæringstilbud i friluftsliv for ulike målgrupper, inkludert utlån av
utstyr til aktivitetene. Frognerseteren Friluftssenter er et
unikt utgangspunkt for å synliggjøre friluftslivets tilgjengelighet og muligheter for friluftslivsaktiviteter i Marka.
Frognerseteren er OOFs hovedbase i Marka. Friluftssenteret er en viktig ressurs
for å kunne gjennomføre våre opplæringstilbud i friluftsliv for ulike målgrupper,
inkludert utlån av utstyr til aktivitetene. Frognerseteren Friluftssenter er et
unikt utgangspunkt for å synliggjøre friluftslivets tilgjengelighet og muligheter for
friluftslivsaktiviteter i Marka.
Frognerseteren Friluftssenter disponeres av Erik Sture Larres Stiftelse til
Friluftslivets Fremme. Stiftelsen har ansvar for eiendommens hus, amfi, gjerder,
tomteareal og andre større installasjoner. Oslo og Omland Friluftsråd har ansvaret
for aktiviteter og hensiktsmessig bruk av Friluftssenteret.
Mange av OOFs aktiviteter, kurs og arrangementer finner sted på
Frognerseteren Friluftssenter. Her har vi vårt lager for friluftsutstyr. Dette utstyret
er i bruk nesten daglig i forbindelse med forskjellige typer aktiviteter.Viktigst
er introduksjonskursene for mottaks- og voksenopplæringsklassene. Utstyret
brukes også til aktiviteter i medlemskommunene og lånes ut til enkeltpersoner,
skoleklasser og organisasjoner. Aktivitetstilbudet for Rikshospitalet har fast base på
Friluftssenteret.
OOF benytter i tillegg Frognerseteren Friluftssenter til kurs, møter med
medlemsorganisasjoner, til arrangementet «Byråd i Marka» og andre arrangement
gjennom året.
OOFs ambisjon er å videreutvikle og etablere Frognerseteren Friluftssenter
som et enhetlig senter for friluftsliv, naturopplevelser, læring, helse og inkludering.
Her har OOF tilgang til hensiktsmessige lokaler i vakre omgivelser, godt egnet som
utstyrslager og til undervisning, møter og uteaktiviteter.

Byrådsleder i Oslo, Raymond
Johansen, holdt et engasjert
innlegg på OOFs 80-års
jubileumsseminar; Marka og
de grønne lungene, plass til
alle? Foto: Steinar Saghaug

Samarbeid og informasjon
OOFs medlemsmasse er mangfoldig og har ulike interesser.
Den består av et stort antall organisasjoner og kommuner
som har ulik størrelse og i mange tilfeller ulik innfallsvinkel
til friluftslivet og naturvernet. De vil ha ulike behov for informasjon og samarbeid med OOF. OOF prøver hele tiden å
finne fram til gode samarbeidsformer med medlemmene.
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Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

OOF er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL). FL er et landsomfattende
samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd, for tiden 26 stykker. I 2016
arrangerte OOF friluftsrådenes interne samling.

Ledersamling på Gardermoen
Ledersamlingen fant i 2016 sted på Gardermoen, og OOF var representert ved
styreleder Hans- Petter Aas og generalsekretær Tom Fremstad. Temaene var
varierte med fokus på kompetansebygging og arbeidet i friluftsrådene. Det var gode
innlegg om hvordan man skal oppnå god kontakt med de politiske miljøene. Det ble
informert om den nye organiseringen av Forum For Natur og Friluftsliv ( FNF), og
det var foredrag om betydningen av en god plan for informasjon og kommunikasjon.
Det var et interessant foredrag om friluftsliv som satsingsområde, og det var
praktisk gjennomgang av de ulike rollene og deres ansvarsområder i friluftsrådene.
Sist, men ikke minst, dette er en god arena for å møte alle de andre styrelederne og
daglige lederne for å utveksle ideer og erfaringer.

Årsmøte i Stavanger
Årsmøtet for FL i 2016 ble arrangert i Stavanger i forlengelsen av Landskonferanse
friluftsliv. OOF var representert med styreleder Hans-Petter Aas, nestleder
Vigdis Jynge og generalsekretær Tom Fremstad. Det var et udramatisk årsmøte
og følgende styre ble valgt: Leder: Steinar Saghaug, Oslo og Omland Friluftsråd.
Styremedlemmer: Liv Kari Eskeland, Friluftsrådet Vest, Maria Monasdatter Almli,
Salten Friluftsråd, Kolbjørn Pedersen, Ryfylke Friluftsråd og Stein Lier Hansen.

Landskonferanse Friluftsliv og
årsmøtet til Friluftsrådenes
Landsforbund ble arrangert
i Stavanger i juni 2016.
Toppturen til det flotte
utsiktspunktet Dalsnuten
(323 moh.) i Sandnes var et
klart høydepunkt. Foto: Johan
Hval
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Landskonferanse Friluftsliv i Stavanger
Landskonferansen ble i 2016 arrangert i Stavanger 6. – 8. juni og hadde et variert
innhold med spennende befaringer og god deltakelse. Konferansen hadde en
interessant innledning knyttet til sosiale medier og hvordan dette påvirker
forvaltningen. Deretter ble Friluftslivets år 2015 oppsummert og friluftsmeldingen ble
presentert. Friluftsliv i nærmiljøet ble viet stor plass, og vi fikk et poengtert og godt
foredrag om opplevelsesturisme og sikkerhet ved naturbaserte aktiviteter.
Det var flere parallelle sesjoner, og OOF ved Tom Fremstad innledet til debatt
på temaet «Friluftsliv – vern og bruk» med utgangspunkt i OOF sitt sykkelforum.
Det var stor interesse for dette temaet, og mange hadde meldt seg på. Etter
foredraget ble det en engasjerende og interessant debatt.

Alle landets friluftsråd – samlet i Marka
Som en del av OOF sitt 80 årsjubileum var vi i år, i samarbeid med Friluftsrådenes
Landsforbund, vertskap for den årlige ansattesamlingen for alle landets 26 friluftsråd.
Samlingen fant sted i tidsrommet 20. – 22. september.
Det var lagt opp til et faglig program med informasjon om aktuelle saker fra
sentralt hold og de sakene og utfordringene som friluftsrådene landet over er
opptatt av.
Samlingen startet på Frognerseteren Friluftssenter hvor OOF informerte om
deler av sitt arbeid. Rikshospitalet informerte om det samarbeidet de har med oss:
«Naturen som behandlingsrom». To lærere og en elev fra Voksenopplæringen holdt
et spennende innlegg om samarbeidet med OOF og introduksjonskurset i friluftsliv
for mottaks- og voksenopplæringsklasser. Skiforeningen og Bymiljøetaten i Oslo
kommune holdt innlegg om tilrettelegging i Marka.
Deretter gikk vi inn til Studenterhytta, med en hyggelig kaffestopp på
Tryvannsstua. Dagene på Studenterhytta hadde gode faglige opplegg og befaringer.
Her fikk vi muligheter til å lære av hverandre om alle de spennende prosjektene
som gjennomføres over hele Norge. Det er mange faglige sterke personer med mye
energi og kreativitet. Friluftsrådene landet rundt spiller en stadig sterkere rolle i det
viktige friluftsarbeidet.
Ansattesamlingen ble avsluttet med en befaring og inspirerende foredrag på
det nye senteret til DNT Oslo og Omegn på Sørenga i Oslo sentrum.Vi fikk på en
god måte dokumentert at til tross for press på arealene og økt tilflytning, er det
fremdeles fantastiske friluftsmuligheter i hovedstaden - selv midt i sentrum.
I anledning OOFs
80-årsjubileum var vi i
2016, i samarbeid med
Friluftsrådenes Landsforbund,
vertskap for den årlige
ansattesamlingen for alle
landets 26 friluftsråd.
Studenterhytta i Nordmarka
var åsted for samlingen.
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Johan Hval, FNFkoordinator i Oslo
og rådgiver i OOF,
Maria Tesaker, FNFkoordinator i Akershus
og Tom Fremstad,
generalsekretær i OOF,
deler lokaler i Storgata
28 og samarbeider
gjerne om å arrangerer
møter, seminarer og
kurs som natur- og
friluftsorganisasjonene
i Oslo og Akershus
etterspør.

Forum for natur og friluftsliv (FNF)
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et samarbeidsorgan og et forum for natur- og
friluftsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet er å fremme organisasjonenes felles
interesser om å ivareta friluftsliv og naturvern.
OOF har i mange år vært sekretariat for FNF Oslo og har mottatt støtte
tilsvarende ca. 30 - 40 % stilling for dette arbeidet.Vi har årlig levert inn en
årsrapport til Norsk Friluftsliv, som har fungert som sekretariat for de fylkesvise
FNF-ene. OOF har gjennom sin rådgiver deltatt på de årlige FNF-samlinger, kurs og
konferanser.
I tillegg har OOF også bidratt til å hjelpe FNF Akershus med å holde i gang
driften i en periode fra sommeren 2015 og til og med 1. april 2016. OOFs rådgiver
Johan Hval vikarierte som FNF-koordinator for Akershus i denne perioden.
I 2016 ble FNF-ordningen i Oslo avviklet og erstattet av et eget selvstendig
FNF i Oslo.Vinteren 2016 inviterte OOF natur- og friluftsorganisasjonene til
stiftelsesmøte i OOFs lokaler den 16. mars 2016. På dette møtet ble det valgt et
styre for FNF Oslo, med Dag Olav Brækkan, DNT Oslo og Omegn, som styreleder
og med følgende styremedlemmer: Gjermund Andersen, Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus, Martin Veastad, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Baard Nordby,
NJFF Oslo, Hans-Petter Aas, Oslo og Omland Friluftsråd.
OOFs rådgiver, Johan Hval, er fra og med 1. januar 2017, ansatt som
koordinator for FNF Oslo i 50 % stilling. Han fortsetter som rådgiver i OOF, men
fra 1. januar 2017 i 50 % stilling.
FNF Oslo er lokalisert i OOFs lokaler i Storgata 28 i Oslo. Det er praktisk
årsaker til dette, og det har i tillegg skapt muligheter for et godt, nært og jevnlig
samarbeid med både OOF og FNF Akershus, som også er lokalisert i OOFs lokaler.

Samarbeidsforum for sykling i Marka
Formålet med Samarbeidsforum for sykling i Marka (Sykkelforumet) er å diskutere,
utveksle erfaringer og finne løsninger på flerbruksutfordringer mellom syklister
og andre brukere av Marka. I Sykkelforumet samles natur-, friluftslivs- og
sykkelorganisasjonene i Oslo-området. Følgende organisasjoner er med i forumet:
DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Norsk Organisasjon for Terrengsykling
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(NOTS), Østmarkas Venner, Lillomarkas Venner, IF Frøy og Bærum Natur og
Friluftsråd, FNF Akershus, FNF Oslo og OOF.
Målsettingene for forumet er å fremme trivsel og flerbruk ved å minimalisere
brukerkonfliktene, hensynta utfordringene med slitasje på stier og løyper og finne
fram til gode kjøreregler for alle som ferdes i Marka.
Den 21. august 2016 arrangerte sykkelforumet for tredje år på rad
sykkelkampanjen Bruk hue – Vis hensyn, som hadde som formål å forbedre
holdningene hos syklistene til fart og sikker sykling i Marka.Vi sto på 11
utfartssteder i Marka, fra Vestmarkssetra i Bærum, via Frognerseteren til Ulsrudvann
og Losby i Østmarka. Her møtte vi en god del syklister og mange turgåere som
stort sett er veldig fornøyd med kampanjens budskap. I tillegg til deltagerne i
sykkelforumet, deltar også Sportsklubben Rye, Lørenskog Cykleklubb og Bærum og
Omegn Cykleklubb på kampanjen.
Det er gjennomført to møter i sykkelforumet, 21. april og 7. desember 2016.
Sykkelforumets rolle, som et forum som skal diskutere og løse
flerbrukskonflikter i Marka, har blitt registrert hos våre myndigheter. Både
Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har lagt merke til OOFs og
Sykkelforumets arbeid, som her fra stortingsmeldinga Friluftsliv - Natur som kilde til
helse og livskvalitet fra 2016:
I en del naturområder, særlig i nærheten av de større byene, kan det oppstå konflikter
mellom gående og syklende, både på stiene og på turvegene. Særlig sykling i stor fart kan
skape utrygghet for andre brukere av Marka.
I Oslomarka har derfor friluftslivsorganisasjonene, naturvernorganisasjonene,
sykkelforeninger og Oslo kommune gått sammen og laget sykkelvettregler, og etablert
Samarbeidsforum for sykling i Marka, etter initiativ fra Oslo og Omland Friluftsråd.
fra Stortingsmelding nr 18: Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet (2016)

Sykkelkampanjen, Sykle
med hue – Vis hensyn,
ble arrangert for 3. år på
rad i store deler av Marka,
på 11 utfartssteder og
med alle natur-, frilufts- og
sykkelorganisasjoner i
distriktet som frivillige på
kampanjedagen. Her to av IF
Frøys frivillige ved Ulsrudvann
i Østmarka. Foto: Johan Hval
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Møter for OOFs medlemmer
OOF har arrangert tre møter for medlemmene i 2016, der fem viktige saker har
blitt drøftet.

Tre viktige marka-saker
12. januar 2016 inviterte OOF sine medlemmer til medlemsmøte om tre viktige
marka-saker:
1. Full erstatning for vern av friluftsområder i Marka
2. Om bruk av el-sykkel i utmark
3. Om rulleskianlegg innenfor markagrensa
Det var stor interesse for møtet, med deltakelse fra alle de største
markaorganiasasjonene; Skiforeningen, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet
i Oslo og Akershus, Østmarkas Venner, Lillomarkas Venner, Bærum Natur- og
Friluftsråd og Norsk Organisasjon for Terrengsykling.
Full erstatning for vern av friluftsområder i Marka

Regjeringen foreslo høsten 2015 å endre markalovens § 11, slik at erstatningsreglene
for vern av friluftslivsområder i marka skulle bli lik erstatningsreglene ved vern etter
naturmangfoldloven.
Jurist og styremedlem i OOF, Inge Lorrange Backer, redegjorde for forslaget til
lovendring og de konsekvenser dette ville kunne få, både de positive og de negative.
I diskusjonene kom det fram flere synspunkter, men de fleste falt ned på at de
støttet forslaget til lovendring.
Om bruk av el-sykkel i utmark

Mange av organisasjonene var, på prinsipielt grunnlag, skeptiske til å slippe til
kjøretøy med motor i Marka. Men de fleste synes det kunne aksepteres å tillate
el-sykler på turveier og skogsbilveier, under forutsetning av at motor-kraften (0,25
kW) og topphastigheten (25 km/t) for el-sykkel holdes på dette nivået. Sykling med
el-sykkel på sti var derimot de fleste negative til. Begrepet «opparbeidet sti» ble
benyttet i høringsdokumentet, og de fleste påpekte at de ønsket seg et mer entydig
og omforent begrep.

Tre asfalterte rulleskianlegg
er etablert eller godkjent
etablert i Marka. Det er
anlegget i Holmenkollen,
Lillomarka arena og
Marikollen idrettspark. OOF
tok dette temaet opp på sitt
medlemsmøte i januar 2016.
Foto: Bymiljøetaten i Oslo
kommune
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Rulleskianlegg innenfor markagrensa

Det er en økende interesse for å anlegge asfalterte rulleskianlegg i tilknytning til
langrennsarenaer både i Oslo og Akershus. Myndighetene har satt av midler til dette,
blant annet for å få barn og unge på rulleski vekk fra trafikken.
På medlemsmøtet var det entydig motstand mot asfalterte rulleskitraseer
innover i Marka. Mange mente at dette stred imot Markaloven, og flere mente at
disse traseene heller burde legges til idrettsanlegg utenfor markagrensa.

Medlemsmøte om Regional plan for idrett, friluftsliv
og fysisk aktivitet i Akershus
21. juni 2016 hadde OOF, i samarbeid med FNF Akershus, medlemsmøte om
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Møtets formål var å
diskutere den ferdige planen som ble sendt ut på offentlig ettersyn i slutten av mai
2016.
Synspunktene fra organisasjonene ble tatt med som grunnlag da OOF skrev sin
endelige høringsuttalelse til planen i september 2016.

Medlemsmøte om Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger
Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger ble lagt ut til høring sommeren
2016, og 14. september innkalte OOF, i samarbeid med FNF Oslo, til medlemsmøte
om saken. Bymiljøetaten i Oslo kommune ved Jon Christiansen innledet og
10 medlemsorganisasjoner stilte opp (Oslo skikrets, Norsk Organisasjon for
Terrengsykling (NOTS), Lillomarkas Venner, Skiforeningen, Bærum Natur- og
Friluftsråd, Oslo Velforbund, Østmarkas Venner, Oslo idrettskrets og Maridalens
Venner).
På møtet var det noen organisasjoner som var kritiske til prosessen, men
mange var i stor grad fornøyd med både prosessen og resultatet.
OOFs styre behandlet saken litt seinere på høsten og hadde noen mindre
forslag til forbedringer (se side 25).
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Stor oppslutning om OOFs jubileumsseminar

Bilder fra Jubileumskonferansen, Marka og de
grønne lungene – plass
for alle, som var ett av
OOFs 80-årsjubileumsarrangement. Foto: Steinar
Saghaug

OOFs 80 års Jubileumsseminar, Marka og de grønne lungene, plass til alle?, ble avholdt
på Skullerudstua 17. oktober. Temaene og foredragsholderne slo godt an, og det var
stor deltakelse fra kommunene, departementet og organisasjonene.
Formålet med seminaret var å belyse hvilke utfordringer vår region står oppe i.
Med 80 års stolt historie var det naturlig å se seg tilbake, men det var fremtiden vi
hadde størst fokus på.
Det var avgjørende for kvaliteten på seminaret å få foredragsholdere av høy
kvalitet. Alle vi forespurte, stilte opp og bidro til at vi fikk belyst sakene på en god
måte.
Særlig viktig var det for oss å få politikere fra hele regionen med i debatter med
organisasjonene. Det hevder vi, ubeskjedent nok, at vi lyktes med. Fylkesmannen
i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland åpnet seminaret. Fra Oslo
stilte byrådsleder Raymond Johansen og varaordfører Khamshajiny «Kamzy»
Gunaratnam, fra Lier; ordfører Gunn Cecilie Ringdal og fra Asker; ordfører Lene
Conradi. Fra Klima- og miljødepartementet deltok statssekretær Lars Andreas
Lunde. Fra organisasjonene vi hadde invitert, takket alle ja til å bidra.
Et seminar er avhengig av en god møteleder, og Erling Dokk Holm loset
oss gjennom dagen på en inspirerende og god faglig måte. Han stilte de rette
spørsmålene til foredragsholderne, og han bidro med sin kunnskap og evne til å se
de store linjene. Under debattene greide han å løfte fram de ulike synspunktene
og få temperatur på ordvekslingene. Dokk Holm avsluttet seminaret med et
tankevekkende foredrag, «Hva om markagrensa ikke fantes?»
Seminaret ble akkurat slik vi håpet på. Det ga deltakerne og oss som arrangør,
inspirasjon og gode svar og dokumenterte at det er behov for OOF også i minst 80
nye år.
I forlengelsen av seminaret hadde vi en hyggelig jubileumsmiddag for våre
medlemmer og øvrige inviterte gjester.
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Samarbeid med våre medlemsfylker
og medlemskommuner
OOF har som mål å ha god kontakt med forvaltningen og våre medlemskommuner
og medlemsfylker.Vi hadde i 2016 møter med Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
med Akershus fylkeskommune og ordførerne i Asker, Lier, Nannestad og Lunner.
Vi har god kontakt med Oslo kommune, og hadde i 2016 møter med
byrådslederen, skolebyråden og kulturbyråden i hovedstaden, og vi har vært på
deputasjon i kommunen.

Samarbeid med Akershus fylkekommune
Vi har vært svært involvert i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i
Akershus. Her har vi hatt jevnlige møter med fylkeskommunen, og vi har involvert
organisasjonene i medvirkningsprosessene. På den måten har OOF bidratt til at
fylkeskommunen utarbeider en plan som i størst mulig grad ivaretar fylkets naturog friluftslivsinteresser.
Verdsetting og kartlegging av friluftsområder er et annet viktig prosjekt som
OOF følger opp i samarbeid med fylkeskommunen og FNF Akershus.

Samarbeid med Oslo kommune
Byråd i Marka

Som en del av Friluftslivets år i 2015 inviterte OOF byrådet i Oslo ut i Marka, og
byrådet avholdt deretter et ordinært byråd på Frognerseteren Friluftssenter. Dette
ble meget vellykket, og det var derfor naturlig for oss å invitere også det nye
byrådet ut i Marka i 2016. Byrådet takket ja, og vi inviterte 25. august til befaring
med påfølgende møte på Frognerseteren Friluftssenter.
Sammen tok vi T-banen opp til Frognerseteren. Dette ga oss tid for gode
samtaler også på vei ut i Marka.Vel framme hadde bymiljøetaten laget bål og
serverte kruttsterk bålkaffe. Styreleder Hans-Petter Aas ønsket velkommen,
og byrådsleder Raymond Johansen kvitterte med å takke for invitasjonen. Han
understreket hvilken betydningen friluftslivet har for byens befolkning og at dette er
et viktig område for byrådet.
Deretter bar det ut i Marka og befaring på Nikulpmyrene og informasjon om
arbeidet for stier og løyper fra DNT Oslo og Omegn og Skiforeningen. Tilbake på
Frognerseteren var det innlegg fra OOF og noen organisasjoner som førte til gode
og konstruktive diskusjoner om friluftslivet.
Dagen ble avsluttet med at byrådet avholdt et ordinært byråd på
Frognerseteren Friluftssenter.

For andre året på rad inviterte
OOF de største natur- og
friluftsorganisasjonene til et
møte med Byrådet i Oslo på
Frognerseteren Friluftssenter.
Men først var det befaring og
skogtur. Foto: Johan Hval
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Flerbruksplan Oslo Kommunes skoger

Flerbruksplanen består av to deler; Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo
Kommunes skoger og selve Flerbruksplanen for Oslo Kommunes skoger.
Mål og retningslinjer er nå ferdigbehandlet og sendt til byrådet for politisk
behandling. Arbeidet med Flerbruksplanen vil bli startet opp i januar 2017. OOF
har vært representert ved Hans-Petter Aas og Tom Fremstad i styringsgruppa, mens
Ingvild Kavli, Johan Hval og Tom Fremstad har vært OOF sine representanter i de
ulike arbeidsgruppene.
Idrett- og friluftskonferansen i Oslo

Som en del av arbeidet med behovsplanen for idrett- og friluftsliv i Oslo ble
det besluttet at man skulle følge opp med et fagseminar i 2014. Oslo Kommune
inviterte Oslo Idrettskrets og OOF med som medarrangører, og seminaret ble
arrangert med stor suksess.
Fordi det hadde vært så vellykket, ble det besluttet å arrangere et tilsvarende
seminar hvert annet år. Oslo Kommune inviterte Oslo Idrettskrets, Oslofjordens
Friluftsråd og Oslo og Omland Friluftsråd med som medarrangører, og det ble
avholdt flere idemøter høsten 2016. Alt ligger til rette for et godt faglig seminar på
Oslo Kongressenter 20. mars 2017.

Frivillig engasjement og utvekslingssamarbeid
OOF er tilknyttet det tverrkulturelle masterprogrammet Transcultural European
Outdoor Studies ved Norges Idrettshøgskole. Studentene inviteres til praksis og
frivillig engasjement ved flere av OOFs aktiviteter, og samarbeidet gir studentene
førstehånds erfaring og innsikt i friluftslivstradisjoner, muligheter og utfordringer
som oppstår innenfor OOFs arbeidsfelt. Kontakten med og oppfølgingen av
studentene har vært viktig både for kulturell utveksling og ekstra bemanning med
frivillige på åpne arrangementer, undervisningsdager og ferieleir.
OOF har også de siste årene hatt et godt utvekslingssamarbeid med Palacky
university i Tsjekkia. Hvert semester er OOF vertskap for en utvekslingsstudent
gjennom EU-programmet Erasmus, for et fem måneders praksisopphold. I 2016
hadde vi gleden av å bli kjent med to flotte studenter, Alena Strmisková og Barbora
Fusková, som med iver og engasjement har stått på ved alle våre arrangementer,
kurs og introduksjonsdager.
Til slutt må nevnes at OOF har fått svært god og kjærkommen frivillig hjelp av
elever fra mottaksklassen på Hauger ungdomsskole, Marienlyst ungdomsskole og
Natur videregående skole i forbindelse ved vårt jubileumsarrangement Flerkulturell
Friluftsfest.

Oslo Kommune inviterte Oslo
Idrettskrets, Oslofjordens
friluftsråd og Oslo og
Omland Friluftsråd med som
medarrangører til Idretts- og
friluftskonferansen i Oslo i
mars 2017.
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Friluftsnytt
OOF har i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus utviklet og etablert
nyhetsbrevet Friluftsnytt. Formålet med nyhetsbrevet er å informere alle naturog friluftsorganisasjoner i Oslo og Akershus om saker som er til høring og om
relevante ting som skjer som kurs, konferanser, seminarer osv. Nyhetsbrevet går ut
til om lag 350 e-postadresser i regionen og kommer ut om lag hver 14. dag.
Tilbakemeldingene har i stor grad vært positive. Det er tydelig at en slik
oversikt over aktuelle saker og arrangement er etterspurt.

Noen tilbakemeldinger fra mottakerne av nyhetsbrevet Friluftsnytt:
• Rigmor Arnkvern, Bærum Natur- og Friluftsråd: «Dette er såååå veldig bra og
nyttig!! Endelig et sted der det går an å finne «alt». Arrangement og møter,
søknader, frister, reguleringsplaner med mye mere.»
• Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv: «Nok en gang; Et meget
imponerende Friluftsnytt!!!!!»
• Øystein Giertsen, Bærekraftige Follo: «Veldig bra jobba!!!»
• Gro Koppen, Bymiljøetaten Oslo kommune: «Takk for nok et spennende
nyhetsbrev!»
• Bjørg Petra Brekke, Naturvernforbundet i Bærum: «Veldig bra tiltak.»
• Lisa Näsholm, Skiforeningen: «Veldig fint nyhetsbrev, Johan og Maria!»
• Johan G. Ellingsen, Østmarkas Venner: «Det var en nyttig og fin oversikt!
Gratulerer med fint initiativ.»
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Andre møter, kurs og seminarer
der OOF har deltatt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fra Friluftsskolen på
Nannestad. Foto: Alena
Strmiskovà

Akershus Fylkeskommune, møte om frivillighetspolitikk, 24. mai
Akershus Fylkeskommune, møte om statlig sikring av friluftslivsområder, 27. oktober
Akershus fylkeskommune, samarbeidsmøte, 1. februar
Bærum kommune, friluftslivsetaten, møte Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder,
3. november
Daglig leder-møte, OOF, NOA, DNT Oslo og Omegn og Skiforeningen, hos
Skiforeningen, 11. april
DNT og Friluftsrådenes Landsforbund, erfaringsseminar om Friluftsskoler, 25. oktober
Extrastiftelsens LEV VEL-konferanse, 19. januar
FNF Oppegård, møte om Politiets beredskapssenter, 29. november
FNF sentralt, høstsamling på Helgelandsmoen i Hole, 19. - 20. september
FNF sentralt, vårsamling i Oslo, 27. - 28. april
FRIGO, samarbeidsmøte mellom friluftslivsorganisasjonene, 8. desember
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kurs i bruk av Naturbase, 21. april
Gjersrud-Stensrud-utbyggingen, intervju i forbindelse med Belen Fatahis
masteroppgave, 10. oktober
Landbrukskontoret på Hadeland, befaring i forbindelse med veibygging i Marka i
Lunner kommune, 24. mai
Læring i friluft, møte om revidering av undervisningsmateriell hos FL i Sandvika, 15.
mars
Læring i friluft, samling på Sæteren gård, 16. - 17. mars
Læring i friluft, Samarbeidsmøte mellom Trondheimsregionen Friluftsråd, OOF og FL
om modulhefte Friluftsliv for nyankomne innvandrere, 13. april
Miljødirektoratet, friluftslivssamling, 2. - 3. november
Norsk Friluftsliv, nettverkskonferanse om Flerkulturelt Friluftsliv, OOF og LIN
(Likestilling, inkludering, nettverk) holdt felles innlegg om samarbeidet, 12. mai
Oslo kommune, Bymiljøetaten, kontaktmøte om friluftsliv, 7. desember
Oslo kommune, Bymiljøetaten, markamøte, 18. april
Oslo kommune, Bymiljøetaten, Møte om Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder,
30. november
Oslo kommune, Bymiljøetaten, møte om Turskilt-prosjekter, 20. mai
Oslo kommune, sykkelprosjektet, møte om sykkelkampanjen, 29. juni
Regionkontor Landbruk (Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo), møte i
landbruksforum i anledning ny stortingsmelding om friluftsliv. OOF holdt innlegg om
«erfaringer fra skjæringspunktet friluftsliv og landbruk», 15. mars
Samarbeidsforum for Vassdrag (SaFoVa), deltatt på møter 8. februar og 23. mai
Skiforeningen, befaring av løypeprosjektet Muren-Brunkollen i Bærum, 13. september
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DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
2016
2015
Driftsinntekter				
Inntekter
1
3 950 738
4 193 371
Annen driftsinntekt
2
490 812
199 913
Sum driftsinntekter		
4 441 550
4 393 284
Driftskostnader
Lønnskostnad
3
Avskrivning på varige driftsmidler
7
Annen driftskostnad
3
Sum driftskostnader		
DRIFTSRESULTAT		

3 290 280
40 528
1 129 831
4 460 639
-19 089

3 202 671
46 728
1 048 455
4 297 854
95 429

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER				
Annen renteinntekt		
20 132
52 028
Annen rentekostnad		
2 611
0
NETTO FINANSPOSTER		
17 521
52 028
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		
Skattekostnad på ordinært resultat		
ORDINÆRT RESULTAT		

-1 568
0
-1 568

147 457
0
147 457

ÅRSRESULTAT		

-1 568

147 457

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
Overføringer annen egenkapital
6
-1 568
147 457
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		
-1 568
147 457

Jentene er fra en
mottaksklasse på Haugerud
skole i Oslo. De deltar på
OOFs opplæringstilbud i
friluftsliv på Ulsrudvann
i Østmarka. Foto: Steinar
Saghaug
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EIENDELER		 2016
2015
ANLEGGSMIDLER				
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
7
146 971
131 936
Sum varige driftsmidler		
146 971
131 936
SUM ANLEGGSMIDLER		
146 971
131 936
OMLØPSMIDLER				
Fordringer
Kundefordringer		
253 279
0
Andre fordringer		
53 054
9 562
Sum fordringer		
306 333
9 562
Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

3 901 306

4 051 154

SUM OMLØPSMIDLER		
SUM EIENDELER		

4 207 639
4 354 610

4 060 716
4 192 652

EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital
6
2 973 660
2 975 228
Sum opptjent egenkapital		
2 973 660
2 975 228
SUM EGENKAPITAL		
2 973 660
2 975 228
GJELD				
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld		
16 136
42 832
Skyldig offentlige avgifter		
312 241
183 388
Annen kortsiktig gjeld
5
1 052 573
991 204
SUM KORTSIKTIG GJELD		
1 380 950
1 217 424
SUM GJELD		
1 380 950
1 217 424
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		
4 354 610
4 192 652
Oslo, 14. mars 2017

Hans-Petter Aas
Styreleder

Bernt Bull
Styremedlem

Helga Gunnarsdottir
Styremedlem

Martin Veastad
Styremedlem

Vigdis Jynge
Nestleder

Hanne Toftdahl
Styremedlem

Øyvind Rørslett
Styremedlem

Ingun Raastad
Styremedlem

Eva Huseby
Styremedlem

Harald Irgens-Jensen
Styremedlem

Mari Ann Vinje
Styremedlem

Tom Fremstad
Generalsekretær
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Note 1 - Inntekter
3101 Statl. Fylkeskommunale tilskudd
3102 Kontingenter kommuner
3400 Prosjektmidler
3900 Andre inntekter
Sum Inntekter

2016
1 670 834
1 133 065
1 146 839
490 812
4 441 550

2015		
1 930 403		
1 096 471		
1 166 497		
199 913		
4 393 284		

2016
392 334
658 500
620 000
0
1 670 834

2015		
386 324		
621 079		
595 000		
328 000		
1 930 403		

Stat og fylkeskommunale tilskudd
Etat
Akershus fylkeskommune
Oslo Kommune – Bymiljøetaten *
Friluftsrådenes Landsforbund
Drift FNF
Sum

* Halvparten av støtten fra Oslo kommune føres mot stat og fylkeskommunale tilskudd.

Kontingenter
Kommune
Asker
Bærum
Enebakk
Gjerdrum
Hole
Jevnaker
Lier
Lunner
Lørenskog
Nannestad
Nittedal
Oppegård
Oslo
Ringerike
Rælingen
Røyken
Skedsmo
Ski
Sum innbetalt

2016
59 571
120 685
10 760
6 326
0
6 599
25 378
0
36 368
11 882
22 706
26 580
658 500
29 712
17 185
21 038
50 000
29 775
1 133 065

2015
58 688
118 588
10 626
6 292
6 595
6 516
25 171
0
35 139
11 707
22 385
26 255
621 079
29 624
16 806
20 620
51 188
29 542
1 096 471

2014
57 606
116 974
10 567
6 240
6 441
6 475
24 937
8 871
34 697
11 595
22 017
26 016
621 079
29 414
16 495
20 226
50 724
29 300
1 099 674
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Note 2 - Andre inntekter
Andre inntekter består av: Vikartjenester FNF Akershus 01.01 – 31.03.2016 (kr. 105 000), refusjon FNF Oslo
(kr 292 631), leieinntekter kontor, grasrotandel Norsk Tipping mm.

Note 3 – Lønnskostnad
		 2016
Lønn		
2 502 49
Arbeidsgiveravgift		
399 310
Pensjonskostnader		
323 734
Andre lønnsrelaterte ytelser		
64 745
Totalt		
3 290 280
•
•
•
•
•
•

2015
2 605 500
389 296
168 719
39 157
3 202 671

Lønn til Generalsekretæren i 2016: kr 639 752
Friluftsrådet har i 2016 hatt 5 faste ansatte.
I tillegg har friluftsrådet hatt en del ansatte på prosjekt.
Selskapet har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Det er i 2016 betalt kr 43 750 i godtgjørelse til revisor.
Friluftsrådet hadde budsjettert med kr. 200.000 i momsrefusjon fra 2015 for utbetaling i 2016. I
motsetning til tidligere år ble vår søknad denne gangen avslått av Lotteri og stiftelsestilsynet.

Note 4 – Bankinnskudd, kontanter o.l.
Herav kr 175 454 i bundne skattetrekksmidler og kr. 610 025,- tilhørende FNF Akershus.

Note 5 – Annen kortsiktig gjeld
Herunder kr 610 025,- som gjelder FNF Akershus, jmf. note 4

Note 6 – Annen egenkapital
			Annen
			egenkapital
Pr 1.1.			
2 975 228
Årets underskudd			
-1 568
Pr 31.12.			
2 973 660
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Note 7 – Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler
Avskrivningstablå
		Driftsløsøre, inv., verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1			
278 926
Tilgang i året			
55 563
Anskaffelseskost pr 31/12			
334 489
Akk. av/nedskr. pr 1/1			
+ Ordinære avskrivninger			
Akk. av/nedskr. pr 31/12			

146 990
40 528
187 518

Balanseført verdi pr 31/12			

146 971
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Årsberetning 2016
for Oslo og Omland Friluftsråd
Virksomhetens art og sted
Organisasjonen driver arbeid med marka-, friluftsliv- og naturvernspørsmål i 16 kommuner i Oslo-området som
sokner til Marka.

Årsregnskapet
Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om organisasjonens
utvikling og resultat i 2016 og stilling ved utgangen av regnskapsåret. I 2016 ble FNF Oslo trukket ut av OOF og
stiftet som egen organisasjon (med virkning fra 01.04.2016). Det har ikke skjedd øvrige endringer av overordnet
eller strategisk betydning for organisasjonen.

Fortsatt drift
Styret mene det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av organisasjonen til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet.

Arbeidsmiljø og likestilling
Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det har ikke vært sykdom eller fravær relatert til arbeidsplassen eller
arbeidsmiljøet i 2016.Ved utgangen av året hadde selskapet 5 ansatte; tre menn og to kvinner. Styret består av seks
kvinner og fem menn. Styret anser kravet om likestilling som ivaretatt.

Ytre miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Oslo, 14. mars 2017
Styret i Oslo og Omland Friluftsråd

Hans-Petter Aas
Styreleder

Hanne Toftdahl
Styremedlem

Mari Ann Vinje
Styremedlem

Vigdis Jynge
Nestleder

Harald Irgens-Jensen
Styremedlem

Martin Veastad
Styremedlem

Eva Huseby
Styremedlem

Helga Gunnarsdottir
Styremedlem

Ingun Raastad
Styremedlem

Bernt Bull
Styremedlem

Øyvind Rørslett
Styremedlem

Tom Fremstad
Generalsekretær
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Budsjett 2017
Inntekter
Statl. Fylkeskommunale tilskudd
Kontingenter kommuner
Prosjektmidler
Andre inntekter
Driftsinntekter

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Budsjett 2016

1 689 231
1 153 453
1 400 000
125 000
4 367 684

1 963 465
1 133 065
1 074 545
270 475
4 441 550

1 997 334
1 138 759
1 000 000
135 000
4 271 093

3 284 479

3 290 280

3 029 407

40 000

40 528

50 000

243 000
38 000
235 000
53 000
8 000
54 000
65 600
72 000
40 000
33 300
47 000
65 000
100 000
62 800
12 000
40 500
8 000
1 177 200
4 501 679

238 451
37 965
165 340
26 031
89 461
63 874
74 021
34 216
27 898
19 857
101 901
134 653
66 763
10 454
30 535
8 411
1 129 831
4 460 639

224 000
24 000
200 000
61 000
-200 000
10 000
80 000
67 400
86 800
60 000
31 800
52 000
65 000
140 000
62 800
25 000
40 500
3 200
1 033 500
4 112 907

-133 995

-19 089

158 186

20 000
-

20 132
2 611

50 000
-

-113 995

-1 568

208 186

Kostnader
Lønns- og personalkostnader
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle
eiendeler
Annen driftskostnad
Leie og kostnader kontorlokale
Leie andre kontormaskiner
Lokaler og utstyr aktiviteter
Inventar og utstyr
Refusjon MVA
Reparasjon og vedlikehold
Honorar fremmede tjenester (regnskap/revisjon/data)
Kontorrekvisita, telefon, internet
Trykksaker, aviser, tidkrifter
Møter, kurs og oppdatering ansatte
Drift og vedlikehold varebil
Reisekostnader
Representasjon, konferanser, arrangement
Seminar
Kontingenter
Forsikringspremie
Styre- og medlemsmøter
Andre konstnader
Sum andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Årets resultat

Notater
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