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Friluftsliv for alle
Oslofjorden er et felles friluftsområde for alle som bor i denne delen av landet – et
nærfriområde for over 1, 5 million mennesker. Det er lett å ta for gitt at den alltid skal være
der - ren, åpen og innbydende for ulike typer friluftsliv. Oslofjordens Friluftsråd (OF) med sin
kompetente og engasjerte stab, vet at det kommer ikke av seg selv. På nasjonalt nivå har det i
flere år vært intensjonen å prioritere utvikling og tilrettelegging for friluftsliv nær der folk bor.
OF bidrar til dette, i 2015 blant annet gjennom god innsats i Friluftslivets år.
Kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring står sentralt i alt arbeidet. OF søker
å benytte nye informasjonskanaler, og ønsker også at nye landsmenn kan ha glede av
friluftsliv ved fjorden; blant annet informasjon om fiske på polsk, samarbeid med pakistansk
kulturforening og aktivisering av ungdom på asylmottak.
Til forskjell fra 2014 ble fjorårets sommer temmelig kjølig. Likevel ble det satt ny rekord i besøk på kystledhyttene. Og det er kommet
til flere hytter. Naturlig nok er det flest besøkende fra Oslo.
En sak som opptok hele organisasjonen, var arbeidet med å finne nye lokaler til erstatning for kontorene i Sandvika. I januar 2016 ble
avtale signert med Slemmestad Brygge for 5+5 år, og flytting skal skje før sommeren. Det ble gjort et grundig arbeid før beslutningen.
Et dusin lokaler ble vurdert etter befaring, alle ansatte og styret var involvert i denne saken gjennom hele 2015.
Det er tatt et stort skritt i arbeidet med å ruste opp fasilitetene på teltplassene Storesand og Stuevika på Hvaler, med fremføring av
vann og kloakk på begge stedene. Nå gjenstår finansiering og gjennomføring av nybygg med bl.a. nye toaletter. Arbeidet med å få til
finansiering av et friluftshus på Storesand er en viktig oppgave i året som kommer.
Det er mange som henvender seg med ønske om at OF skal bidra. Det er begrenset med resurser, og OF må prioritere. Mange
frivillige har deltatt, og vi er helt avhengig av dem for å nå våre mål. Økonomisk får vi det til, men når større prosjekter (som
Storesand) skal gjennomføres, er vi helt avhengig av betydelig finansiell støtte utenfra.
Oslofjordens Friluftsråds viktigste oppgave, og selve kjernen i det vi gjør, er aktivt å legge til rette for at vi skal ha et friluftsliv for alle på, i og ved Oslofjorden. Etter kommunevalget høsten 2015 er nye rådsmedlemmer valgt for fire år. Det er et uttrykt ønske fra styret,
at rådet som sådan og de enkelte medlemmene blir et aktivt bindeledd mellom Oslofjordens Friluftsråd og basisorganisasjonene
– kommuner, fylker mv.
Inger Johanne Bjørnstad
Styreleder

Forsidebilde: Klassetur med kurs i marinbiologi til
Nordre Langåra for elever fra Blakstad skole i Asker.
Elevene tilbrakte halve dagen med feltundersøkelser og
arbeid ombord på M/S Rigmor og undersøkelser i fjæra
på øya resten av dagen.

Bakgrunn: Gul hornvalmue finnes noen få steder, Søsterøyene i Ytre
Hvaler nasjonalpark er ett av dem. I bakgrunnen skimtes Struten fyr,
som inngår i kystleden. OF jobber for at Oslofjorden forblir det rike
naturområdet det er, men også at flest mulig skal ha mulighet til å
bruke den til friluftsopplevelse.
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Organisasjon

– et stort spleiselag

Økonomi

bl.a. til det nasjonale turskiltprosjektet som
kommer kyststiene langs Oslofjorden til gode.

OFs økonomiske basis
kan betraktes som et
stort spleiselag. I 2015
betalte kommunene kr
6,1 millioner kroner i
kontingent til OF, mens
den totale omsettingen var
på 23,5 millioner. En måte
å se det på, er at når
kommune setter inn
1 krone i friluftsrådets
Kystleden gir inntekter i form av brukerbetalinger og offentlige og private støtteordninger, men også
virksomhet, produseres
store kostnader i form av istandsettinger, drift og lønnskostnader. Hytta over er Tiern på Hovedøya
det tilrettelegging, drift og i Oslo, satt i stand med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB sammen med betydelig egeninnsats. Det
aktiviteter for 4 kroner.
samme er tilfellet for Jacobinebua på Bergholmen i Frogn (innfelt). Begge hyttene ble åpnet i 2015.
Et spleiselag helt fra starten. Helt siden starten
på 1930-tallet har OFs økonomi vært preget av en
blanding av kommunale bidrag, støtte fra næringslivet
og brukerbetalinger. Ved oppkjøp av friområder i
tidligere tider kunne opp til 10-12 kommuner spleise
på finansieringen, ofte kombinert med fondsmidler
fra næringslivet. Med tiden kom også Staten på banen,
først med midler til sikring av friområder, senere med
støtte til tilrettelegging, aktiviteter, Skjærgårdstjenesten
og til sist med driftsstøtte til friluftsråd.
Statsstøtte og søknader. Den statlige driftsstøtten er
viktig selv om den kun utgjorde ca 4 % av inntektene
til OF i 2015. Sammen med kontingentene fra
kommunene og fylkeskommunene representerer
driftsstøtten midler som ikke er øremerket eller
bundet til prosjekter, det vi kan betegne som ”frie
midler”. Med frie midler er det rom for at OF kan
spille rollen som interesseorgan for friluftslivet; at
vi kan være høringsinstans og delta i planarbeid, ta
initiativ i kompliserte saker og følge opp publikums
henvendelser, dvs aktiviteter som ikke genererer
inntekter. At organisasjonen har fagpersonell med
innsikt i konfliktfylte strandsonesaker, forurensing,
naturforvaltning, friluftsloven osv , har selvsagt en
kostnad. De såkalte frie midlene er også avgjørende
for at OF skal kunne operere med egenandeler.
Uansett hva man søker støtte til; enten det gjelder
tilrettelegging på friområder, istandsetting av hytter i
kystleden eller kurs, arrangementer eller undervisning,
spørres det etter hva OF kan stille med av egenandeler.
Jo høyere egenandel, jo større er sjansen for at
søknadene innfris. Dette gjelder så vel offentlige
instanser som private aktører som bevilger midler til
friluftsliv. Bare innenfor natur- og friluftsveiledningen
utarbeider OF ca 30 søknader i løpet av et år. Det
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Egenandeler. Når man
søker om midler, enten
det er offentlige eller
private som deler ut ,
er det alltid avgjørende
å kunne stille med
egenandel. Kontingentene
bidrar til at OF har
mulighet til å skaffe
midler man ellers ikke
ville hatt tilgjengelig.

Prosjekter. OF besitter
etterhvert en betydelig
kompetanse som brukes i
prosjekter som gir tilgang
på ekstra midler. Det
viktigste de seneste årene
er Interreg-prosjektene.
Interreg er EUs program
for å fremme regionalt
samarbeid. Norge har
deltatt siden 1996 med
egne midler.

brukes store ressurser for å søke om penger, og
senere; til rapportering av gjennomførte aktiviteter.
De frie midlene har selvsagt også betydning for at
organisasjonen kan ha en effektiv administrasjon. Målet
er å bruke mest mulig av ressursene på aktivt friluftsliv.
Fylkeskommunene. De 5 fylkeskommunene med
grense mot Oslofjorden er medlemmer av OF og betaler
kontingent basert på antallet innbyggere i medlemskommunene. I 2015 beløp den samlede kontingenten
fra fylkeskommunene seg til 1,7 millioner kroner. Disse
midlene er ikke øremerket til spesielle prosjekter, og
kan derfor brukes bl.a. som basis for egenandeler
ved søknader. Fylkeskommunen fordeler også statlige
og fylkeskommunale midler til friluftsliv. Den er også
gjennomfører av prosjekter som f.eks. naturbasert
reiseliv og miljøspørsmål som bekjempelse av marin
forsøpling; tiltak tett opp mot OF fagfelt; OF blir ofte
engasjert som prosjektleder og faglig støttespiller i disse
prosjektene, og da dekkes OFs kostnader. Særlig midler
fra Interreg-sekretariatet har gjort slike prosjekter mulig
hos fylkeskommunene. OFs kompetanse styrkes av slike
prosjekter, siden det gjør det mulig å ha en større faglig
bredde i staben.
Private. Selv om næringslivet generelt var en
viktigere finansiell bidragsyter i tidligere tider, er OF
fortsatt avhengig av bevilgninger fra private. Særlig
viktig er midler fra forskjellig typer stiftelser. Særlig
Sparebankstiftelsen DNB har blitt en viktig bidragsyter.
I 2015 ble kystledhyttene Jacobinebua og Tiern åpnet.
Sparebankstiftelsen DNB har stått for brorparten av
finansieringen, liksom de også gir vesentlige bidrag til
kommende hytter på Håøya og i Svelvik, og dessuten i
2015 gitt tilsagn om midler til et friluftshus på Storesand
i Hvaler. Også Gjensidigestiftelsen yter finansielle bidrag,

Brukerbetaling. Brukerbetalingene har steget
fra under 5 % på 1980-tallet til nærmere 30
% av OFs totale budsjett. Overnattingene på
kystledhyttene utgjør den største delen av dette.
Stadig flere vimpelabonnenter kommer til og
utgjør etter hvert også et viktig bidrag. Hadde
ikke båtfolket vært villig til å betale, hadde
ikke OF hatt en eneste svaibøye tilgjengelig for
båtfolket. I løpet av 8 sesonger har vi fått lagt
ut ca 60 bøyer og samtidig hatt råd til tilsyn og
vedlikehold. Vimpelabonnentenes bidrag utgjør
nå ca 1 million kroner i årlige inntekter. Sammen
med støttemedlemmene bidrar dette med nesten
to millioner kroner til OFs økonomi, eller 8 % av
de totale inntektene. Noen er så entusiastiske og
takknemlige at de også lar OF få grasrotandelen
fra Norsk Tipping. Summen av grasrotandelen på
ca kr 60 tusen kommer selvsagt godt med.
Skjærgårdstjenesten og OF. Spleiselaget
gjelder ikke bare når det gjelder å skaffe
midler til driften. OF er også med og spleiser
på viktige tiltak. Det klart største og viktigste er
Skjærgårdstjenesten. OF har gjennom langsiktige
avtaler, forpliktet seg til å betale 10 % av statens
bidrag til Skjærgårdstjenestens drift og båtfond.
Midlene overføres driftsenhetene som har
ansvaret for Statens, kommunenes og OFs
båtbaserte friområder. Skjærgårdstjenesten er en
vellykket, effektiv, handlingsrettet interkommunal
ordning som opererer på tvers av kommune- og
fylkesgrenser.
Dugnader og frivillige. En vesentlig innsats
gjelder dugnader og medvirkning. Foreninger,
løsere sammenslutninger av enkeltpersoner, men
også frittstående entusiaster, er alle med på å
realisere friluftslivet i vår region. I ytre fjord er de
fleste av kystledhyttene drevet av lokale lag eller
stiftelser, og disse får en avtalt del av inntektene.
OF overførte i 2015 over 800 tusen kroner til
lokale drivere av kystledhyttene. I tillegg kommer
korps og andre foreninger som skraper og maler
hytter og naust. Også teltplassene, skjøtsel av
friområder og vedlikehold av kyststiene er helt
avhengige av at frivillige bidrar. Mange frivillige
fagpersoner og entusiaster er nødvendige
medspillere for å få gjennomført åpne turer, kurs
og arrangementer. Et nytt stort frivillig arbeidsfelt
gjelder strandryddingen. Flere tonn med ilanddrevet søppel fjernes av frivillige gjennom
dugnader. OF organiserer slik innsats flere steder
og Skjærgårdstjenesten frakter avfallet bort. I
samarbeidet med Kirkens Bymisjon skaffer OF
penger og stiller med oppgaver, mens personer
utenfor arbeidslivet får meningsfylte dager og
gjør nytte for seg med skjøtsel og vedlikehold.
Det er vanskelig å beregne verdien av dugnadsinnsatsen og annet frivillig arbeid. Det som er
synlig i OFs regnskaper er over 1 million kroner
pr år. Vesentlige frivillige innsatser blir aldri
synlig i noe regnskap, men like fullt utgjør det en
nødvendig forutsetning for at fjorden er et sted
folk trives.

Frivillighet. En stor innsats gjøres av frivillige. Bildet er fra telt- og badeplassen
Storesand på Hvaler der det hvert år legges ned et betydelig antall dugnadstimer for
å drifte og holde teltplassen i orden. Også i tilknytning til andre friområder og stier er
det enkeltpersoner eller grupper som legger ned innsats. Innenfor kystleden er mange
av hyttene driftet og vedlikeholdt av personer som ikke mottar lønn i kompensasjon.
Mange kilometer strender ryddes av frivillige i alle deler av Oslofjorden.

Skjærgårdstjenesten. OF er sekretariat, men også en finansiell bidragsyter, og er
forpliktet til å dekke 10 % av Statens bidrag. I 2015 utgjorde det nesten 800.000 kroner.
Dette går inn i driften av tjenesten. På bildet er Dag Roar Kure fra enheten i Moss på
Sauholmen i Vestby.

Brukerbetaling. Kystled, svaibøyer og kajakklagring er tiltak OF tar betalt for. I
2015 utgjorde brukerbetalingen nærmere 30 % av alle inntekter. Som en non-profit
organisasjon er dette midler som går tilbake til friluftslivet, ikke minst som egenkapital
ved søknader (se faktaboks om egenandeler). Bildet fra bøya ved Hjelp i Røyken svaibøyene ville ikke vært mulig å få ut og vedlikeholde uten egenbetaling.
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Styrets beretning

Ansatte i OF var i 2015 følgende: F.v: Cathrine Restad-Hvalby, Kjetil
Johannessen, Anne Sjømæling, Terje Andresen, Rune Svensson, Anne
Lise Bekken, Nicolay Moe, Liv-Marit Hansen, Line Wam Johannesen,
Annika Ljungström, Bente Godheim Eikaas, Tom Sørum, Ståle
Bratberg, Terje Næss, Inger-Marie Gulliksen og Kyrre Hurum.
Ikke til stede: Torunn Anker.

Hvert fjerde år oppnevnes rådsmedlemmene
i OF av kommuner og fylkeskommuner.
Rådets årsmøte er vår generalforsamling; det
øverste besluttende organ. Liste over valgte
rådsmedlemmer blir lagt ut på våre nettsider.
Hvem er rådsmedlemmene? Den største
gruppen rådsmedlemmer er valgt av
kommunene. Ofte er det politikere, men
kommunene står fritt til å velge sine
kandidater. Tre kandidater velges fra 29
av medlemskommunene, Oslo velger 6 og
Lørenskog 1. Alle organisasjoner som er
medlem i OF velger 1 representant hver.

Styremøte i kystledhytta Jacobinebua på Bergholmen, Frogn.
Virksomhetens art og hvor den drives
Oslofjordens Friluftsråd (OF) er et frivillig
samarbeidsorgan for kommuner, fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner.
Virksomheten drives i medlemskommunene i
Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold.
Foruten fylkeskommunene i de angitte fylker
er de 30 kommunene med grense mot
Oslofjorden medlemmer av OF, i tillegg
kommer Lørenskog (uten sjøtilknytning).
OFs formål er vern av naturmiljøet og kulturminner i Oslofjorden, sikring av friområder,
forvaltning og drift av områder for friluftsliv,
samt informasjon og stimulering av friluftslivet.
Rådet. Årsmøtene samler rådsrepresentantene
som behandler årsmøtesaker iht vedtektenes
§ 5. En annen viktig oppgave som rådsmedlemmene har, er å være bindeledd
mellom basisorganisasjonen og OF. I 2015
ble årsmøtet holdt 26. mars i Horten rådhus.
Ordfører Børre Jacobsen ønsket de 57
deltakerne velkommen. Deltakelsen var
redusert som en følge av et kraftig snøvær.
Ved siden av ordinære årsmøtesaker vedtok
årsmøtet en uttalelse om Statens vegvesens
konseptvalgutredning om kryssing av
Oslofjorden.
Rådsbefaring. Den årlige rådsbefaringen
fant sted 18. august med båt i Fredrikstadskjærgården. Fredrikstads varaordfører
Kari Agerup ønsket deltakerne velkommen.
Representanter fra Fredrikstad kommune,
fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og Foreningen ”Onsøbeviset”
fortalte underveis om drift og forvaltning av
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Rådsmedlem i OF?

friområder, verneområder, kulturminnevern
og forvaltning av Strømtangen fyr, som inngår
i kystleden. Befaringen samlet 61 deltakere.
Geografi: Aktiviteter og tilrettelegging drives
i alle fylker og kommuner som er tilsluttet
OF, og ikke bare langs kysten. I 2015 hadde
OF kontorsted i Sandvika i Bærum. En medarbeider er fast lokalisert i Vestfold. OF har
kontordager i Østfold. Gjennom hele 2015
har OF søkt etter nye lokaler for kontorer
og verksted. Etter å ha befart lokaler i 8
kommuner, valgte man til slutt Slemmestad i
Røyken.
Styret. Styrets sammensetning har vært
uendret siden 2012, da det ble valgt for
perioden 2012-2016. Styret består av
leder Inger Johanne Bjørnstad (Oppegård),
nestleder Rolf Klerud (Hvaler), Henning
Holstad (Oslo, permisjon fra vervet fra
2015), Nils Henning Hontvedt (Horten), Ivar
Otto Myhre (Sandefjord), Anne-Hilde Rese
(Hurum) og Sigrid Thielemann (Drammen).
Varamedlemmer: Reidar Kjelsrud (Oslo), Inger
Blomsnes (Halden) og Eivind Heløe (Oslo).
Styrets arbeid. I 2015 ble det avholdt 8
styremøter og 87 saker ble behandlet. To
styrebefaringer ble avholdt. Den ene gikk
til Bergholmen i Frogn, med befaring og
åpning av OFs nye kystledhytte, Jacobinebua.
Den andre gikk til Søndre Sandøy, Herføl og
Homlungen på Hvaler.
Oslofjordprisen. Den nyopprettede Oslofjordprisen ble tildelt Eddie Andersen fra
Nevlunghavn.

Kontrollutvalget har vært ledet av Helge
Kolstad, Østfold fylkeskommune, Medlemmer:
Bjørn Bakke, Frognerkilen båtforening, Oslo,
Mette Lund Stake, Røyken, Anne Odenmarck,
Ås og Karin Frøyd, Vestfold fylkeskommune.
Varamedlemmer: Tom Erik Hauger, Buskerud
fylkeskommune, og Glenn Melby, Råde.
Kontrollutvalget har holdt 2 møter og
behandlet 9 saker i 2015.
Revisor. Buskerud Kommunerevisjon IKS.
Valgkomiteen Erik Røhne, Vestby, leder,
Jørn Magdahl, Nøtterøy, Tone E. Svendsen,
Lier. Vararepresentant: Helge Jodalen, Moss
motorbåtforening. Valgkomiteen hadde ingen
møter i 2015.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter. OF har
en rekke utviklingsaktiviteter. Det utprøves
nye metoder og utstyr innen flere fagområder som utendørspedagogikk, skjøtsel
av kulturlandskapet og bekjempelse av marin
forsøpling. Det vises til de enkelte kapitlene i
årsrapporten for nærmere omtale.
Fortsatt drift. Regnskapet for 2015 er satt
opp under forutsetning av fortsatt drift. Det
bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt
drift er til stede.
Arbeidsmiljø. Styret mener arbeidsmiljøet
i selskapet er svært tilfredsstillende. HMShåndbok for OFs virksomhet har vært i
bruk siden 2012. Det holdes jevnlige møter
i Samarbeids og arbeidsmiljøutvalget. Nye
lokaler for kontor og verksted har vært den
dominerende saken i 2015. I søkingen etter nye
lokaler har de ansatte vært bredt representert.

Sykefraværet var i 2015 3,4 %, men ser en
bort i fra to langtidssykemeldinger, er antallet
korttidssykemeldinger 15 dager. Tom Sørum
er OFs verneombud.
Likestilling. Bedriften har 17 ansatte i heltid,
hvorav 8 menn og 9 kvinner. Styret inklusive
3 møtende vararepresentanter består av 6
menn og 4 kvinner. I tillegg har virksomheten
en rekke timeansatte og frivillige som bidrar.
Styret har ikke funnet det nødvendig å
iverksette spesielle tiltak med hensyn til
likestilling.
Ytre miljø. En av OFs målsettinger er å verne
naturmiljøet. OF forurenser ikke det ytre
miljø bortsett fra hva som følger av transport,
frakt, kontorhold og lignende. Det settes

_______________________		
Inger Johanne Bjørnstad
styrets leder			

____________________
Rolf Klerud
Styrets nestleder

fokus på miljømessige konsekvenser av alle
aktiviteter, og samkjøringer på befaringer,
arrangementer o.a. er en innarbeidet rutine.
Rettvisende oversikt over utvikling og
resultat. OF har i 2015 hatt en omsetning på
kr 23 502 951. Dette er en økning på ca. kr
3,8 millioner eller 18 %. Organisasjonen har
en egenkapitalandel på 58 %. Styret mener
at årsregnskapet gir et rettvisende bilde
av eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat.
Overskudd. Virksomheten har for 2015 hatt
et overskudd på kr 3491, som foreslåes
tilført egenkapitalen ved fondet for sikring og
opparbeidelse.

Hva forventes av et rådsmedlem? Formelt
innkalles man til årsmøtet en gang i året, og det
forventes at man har avklart sine synspunkter
med basisorganisasjonen, men mange tar
initiativ til at rollen skal inneholde mer. Man
mottar jevnlig informasjon om OFs uttalelser
og man har mulighet til å påvirke hva OF tar
opp og engasjerer seg i. Sånn sett fungerer
aktive rådsmedlemmer som formidlere av
informasjon både fra OF og tilbake til f.eks
kommunen man representerer. Friluftsliv
og bruken av Oslofjorden begrenses ikke av
kommunegrensene. Rådsmedlemmene er både
ambassadører for, og påpassere av fjorden.
Formelt er man med på å vedta bl.a. budsjett
og arbeidsplan, dokumenter som legger
grunnlag for hvilke saker det jobbes med. Det
er også ønskelig at rådsmedlemmene deltar
på de årlige rådsbefaringer; der man ser på
tilrettelegging, friluftsliv og natur i forskjellige
kommuner.
Følge med, spre kunnskap og gi innspill.
Å følge med på nettsider og Facebook er en
enkel start for et mer aktivt engasjement som
rådsmedlem.

_____________________
Rune J. Svensson
daglig leder

____________________
____________________
Anne Hilde Rese Nils Henning Hontvedt
styremedlem
styremedlem

Sign.

____________________
Ivar Otto Myhre
styremedlem

___________________
Sigrid Thielemann
styremedlem

____________________
Reidar Kjelsrud
Vara styremedlem

____________________
____________________
Eivind Heløe
Inger Blomsnes
Vara styremedlem
Vara styremedlem

Sign.

Sign.

En enkel presentasjon om vervet som
rådsmedlem, er tilgjengelig på nett og i papir.
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Aktivisering og folkehelse

Natur-og
friluftsveiledning

Første gang i vadebukser for denne blide
gjengen som deltar på friluftsdag med
Rygge kommune og OF på Jeløya.

Et år for friluftsliv
Friluftslivets år 2015 var en
del av Nasjonal strategi for et
aktivt friluftsliv som Klima- og
miljødepartementet (KLD)
presenterte i august 2013.
Friluftslivets år har tidligere
blitt arrangert i 1993 og i
2005. Året ble åpnet med
over 200 arrangementer
rundt om i landet. Halvparten
av prosjektbudsjettet (15
millioner) ble delt ut til
organisasjoner som ønsket
å gjennomføre nasjonale
aktivitetssatsninger i
Friluftslivets år.

I 2015 slo vi alle rekorder i
forhold til antall deltakere og
arrangementer. OF har et bredt
tilbud til elever og pedagoger i
skoler og barnehager. I helger
og skolenes ferier arrangerer
vi også mange aktiviteter.
Totalt var det 15 700 små
og store deltakere på våre
arrangementer.
Skoler og barnehager

Læring i friluft. OF har et tilbud til alle skoler
og barnehager i medlemskommunene om
kurs for både elever og pedagoger, dette kaller
vi Læring i friluft. I år ble det gjennomført 101
klasseveiledninger og 37 inspirasjonskurs
for pedagoger i barnehager og skoler, totalt
deltok 3 951 elever og 1 334 pedagoger.
Mange av pedagogene som deltar på kurs, gjør
det sammen med sine elever. Da får de både
mulighet å lære noe av oss og å være sammen
med elevene i en annen rolle enn den de har
til hverdags.
For -og etterarbeid. For at skolene skal få
mest mulig ut av et kurs med oss, gir vi tips
på både før- og etterarbeid som de kan
gjøre på skolen. Vi tar alltid utgangspunkt
i læreplanene ved kursplanlegging.
Undervisning ute skal ikke være en frittstående enkeltaktivitet, men noe som beriker
og utdyper klasseromsundervisningen.
Ved å flytte undervisningen ut av klasserommet er mulighetene for å arbeide
tverrfaglig uendelige. Dette ligger i
utendørsundervisningens natur i og med at
læringen naturlig skjer med hele kroppen og
alle sanser.
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”Jeg visste ikke at jeg liker fisk!” Dette får vi ofte
høre når barna lager sine egne skattekister med
fisk og grønnsaker i folie stekt på bål.

Liten egenandel. Som regel betaler
institusjonene en liten egenandel for kurs.
God økonomisk støtte fra fylkeskommunene
har gjort at vi i 2015 har kunnet tilby mange
kurs uten egenandel. Det har mange skoler
benyttet seg av.
Nasjonalpark som læringsarena. I forbindelse
med Friluftslivets år, har vi utviklet og testet
ut et undervisningopplegg for skoleklasser i
Færder nasjonalpark. Fokus på naturverdier,
lokalhistorie og marint avfall. 243 elever og
16 lærere har vært igjennom og evaluert
opplegget. Kurset er nå en fast del av vårt
tilbud til skolene.
Ressurs som kan brukes av alle. OF er en
ressurs for kommunene som kan brukes mer.
Oftest er det skolene som tar kontakt for å
bestille et enkelt kurs, men noen ganger er
det administrasjonen i en kommune som gjør
en felles satsing som kommer mange barn til
gode. Det siste har vi gode erfaringer med og
ønsker at flere kommuner gjør.

Malmøya, Larvik

I fjorten år har alle elever på femte trinn i hele
Larvik hatt en dag hvor elevene delvis er på båt
og delvis på Malmøya. For å få til dette, bruker
kommunen midler fra Den Kulturelle Skolesekken. I over tre uker er naturveiledere fra OF
på plass på Malmøya for å gjennomføre vår del
av dagen. I år deltok 464 elever i opplegget.

Marin forsøpling

Eget undervisningsopplegg. Skoleklasser på
mellomtrinnet og ungdomsskolen har i flere år
hatt tilbud om å bli med på et undervisningsopplegg med for- og etterarbeid på skolen, og
en dag med strandrydding, der våre naturveiledere deltar. Elevene får konkrete opplevelser av problematikken med marint avfall.
Når de er ute og rydder strender får de mange
aha-opplevelser når de ser isopor, emballasje,
taustumper, bomullspinner og annet avfall i
naturen. Opplegget er laget i samarbeid med
Hold Norge Rent.
Adopsjon av strender. I 2015 fikk OF midler
til å jobbe med adopsjon av strender der
skoler bl.a. rydder og registrerer søppel. Dette
prosjektet fortsetter i 2016.

Prosjekter

Flerkulturelle. OF hadde flere arrangement der
målgruppen er personer med en annen
etnisk bakgrunn. To turer er arrangert sammen med
Pakistansk kulturforening i Skedsmo, en til Hovedøya
i Oslo og en skogstur i nærheten av Lillestrøm. På
turene har vi gjennomført enkle friluftsaktiviteter,
fisket, hatt natursti med mer for å vise hvor enkelt
og gøy friluftsliv kan være. Deltakerne er glade for
å ha blitt vist nye turmuligheter som finnes i eget
nærområde.

prosjekter med flerkulturelle grupper som mål har
fått støtte fra Miljødirektoratet.
Friluft på dagtid. Vi har fokusert på lavterskel
friluftsliv for eldre og andre som er hjemme på
dagtid og ønsker noen å gå på tur sammen med.
I prosjektet har vi samarbeidet med mange, bl.a.
flere frivillighetssentraler, lokalavdelinger av LHL
og Nakuhel-senteret i Asker. Åtte turer med 196
deltakere ble arrangert i 2015. Prosjektet har fått
støtte fra Helsedirektoratet. Se bilde på neste siden
fra en tur langs Lysakerelva.

Det ble avholdt to arrangement i Rygge og Moss
for grupper med flyktninger, i hovedsak enslig
mindreårige ungdom. Her ble det gjennomført en
Kurs og arrangement fordelt på fylker.
friluftsskole tre dager i vinterferien der vi laget mat
Fylke
Antall
Antall
ute, lærte om kart og kompass og fisket på isen.
arrangement/ deltakere
Isfiske og det å gå på isen kommer nok deltakerne til
kurs
å huske lenge. De fleste hadde aldri gått på et frosset
Østfold
34
3065
vann før! Det andre arrangementet var en dag i fjæra
på Jeløya med krabbefiske og strandnottrekk.
Akershus
76
3555
Fritidsfiske. OF har produsert og distribuert
brosjyre om fritidsfiske på polsk, som inneholder
minstemål og andre reguleringer, kostholdsråd
og allemannsretten, i tillegg til oversikt over gode
fiskeplasser i Indre Oslofjord. Arbeidet med å gjøre
informasjonen tilgjengelig på flere språk ble påbegynt på høsten. Fritidsfiskeprosjektet og andre

Oslo

22

2543

Buskerud

28

1468

Vestfold

51

5041

Andre

2

34

Sum

213

15 706

Nærmiljø, fritidsfiske
og kulturminner som
opplevelsesverdi har fått
ekstra oppmerksomhet i
løpet av året gjennom tiltak
som Oslo internasjonale
fiskfestival, Historiske
vandretruter, natt i naturen
og månedens friluftsminne.
Sti har også vært et viktig
satsningsområde og i 2015
ble den første nasjonale
konferansen med sti som
tema arrangert i regi av
Friluftsrådenes landsforbund
og DNT.
Foreløpige tall fra
en landsomfattende
meningsmåling viser at 22
%, tilsvarende ca. 931 000
nordmenn over 15 år, har
vært mer ute i naturen de
siste 12 månedene. Det er
blant de yngre aktiviteten
har øket mest. Blant unge
nordmenn i alderen 15-24 år
og 25-39 år har henholdsvis
31 % og 30 % vært mer ute i
naturen i 2015.
Dette tyder på at den store,
nasjonale satsingen på
Friluftslivets år 2015 har
gitt resultater. Et viktig mål
for Friluftslivets år var å gi
varige resultater i form av
økt deltakelse i friluftsliv.
Potensialet for videreføring
er stort.
OFs aktivitet i Friluftslivets år
neste side.
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og kommunikasjon

Informasjon

Snorkelløypa ved Verdens Ende ble godt
mottatt og bidro til at mange tok på seg
snorkel og dykkermaske og oppdaget
Færder nasjonalpark under vann.

Stor og liten fuglekikker på Ilene våtmarkssenter i Tønsberg.
Friluftsdagen på Ilene ble arrangert i samarbeid med
Fylkesmannen i Vestfold.

Fra turen ”Vårflom og fossefall langs Lysakerelva”, OF arrangerte sammen
med en av turgruppene fra Nesodden Frivilligsentral. Turen fra Bogstad ned
til Lysaker og fjorden er ca 7 km lang. I tillegg til spennende natur som juv
og fosser, fikk vi se ruiner etter sagbruk og møller fra den tida fossene ble
utnyttet industrielt.

OF i Friluftslivets år

I og med at de statlige midlene til friluftsaktivitet ble økt i Friluftslivets
år steg OFs aktivitetsnivå betraktelig gjennom utvidelse av for
eksempel Læring i friluft og nye prosjekter som Oslofjorden 4201 og
Oslofjordens friluftsskoler. Både antall deltakere og arrangement var
i 2015 høyere enn noen gang tidligere. Den økte innsatsen har også
bidratt til å finne nye samarbeidspartnere, både i kommuner og i andre
organisasjoner.
Friluftskoler. I friluftslivets år ble det fokusert på friluftsskoler for barn
i alderen 10-13 år. Friluftsskolen er et ferietilbud med fokus på en lystbetont introduksjon til friluftsliv og arrangeres på dagtid over tre til fem
dager, noen ganger inkluderes en overnatting. Det ble gjennomført
totalt 102 friluftsskoler i landet i 2015, tretten av dem sto OF for. Vi

hadde 324 deltakere på disse ukene. OF fikk i tillegg til god støtte fra
Miljødirektoratet støtte fra Gjensidigestiftelsen, og Sparebankstiftelsen
DNB.
Oslofjorden 4201 – oppdag Oslofjorden. Friluftslivets år ga oss
mulighet å starte et nytt prosjekt – Oslofjorden 4201. Tallet er antall
kilometer strandlinje i fjorden inkludert alle holmer og skjær. Målet
med prosjektet er å hjelpe innbyggerne i medlemskommunene
til å bli bedre kjent med Oslofjorden. Gjennom prosjektet ble
det holdt 36 gratisarrangement. Blant annet hadde vi en rekke
åpningsarrangement, kyststivandringer og aktivteter på og rundt
kystledhyttene. Mange av aktiviteten ble gjennomført i samarbeid
med andre. Innen prosjektet har vi også produsert turtips som er
tilgjengelige på nettstedet ut.no. Oslofjorden 4201 fortsetter i 2016.

OF har mange
aktiviteter,
funksjoner
og tilbud, i
tillegg er et
av formålene
å inspirere til
friluftsliv.

Informasjonsrådgiver. OF har en ansatt på
heltid som jobber med informasjon, men hele
staben har vært direkte eller indirekte involvert
på forskjellige måter i informasjonsarbeidet.
Friluftslivets år satte sitt preg på arbeidet.

12 % og 16 %. På tross av at sidene ikke støtter
nettsider på mobiltelefon spesielt godt, er over
30 % av bruken mobiltelefon, en økning på 58
% fra året før. Arbeidet med å få på plass nye
nettsider er startet.

Uteinformasjon. God informasjon ute kan
være med på å løfte turen, og også bidra til at
man går lenger for å komme til et utsiktspunkt
eller andre severdigheter ved stien eller sjøen.
Nytt av året var informasjon som kun er tilgjengelig under vann; snorkelløypa som ble
åpnet på Verdens Ende. Den kom i stand i et
samarbeid med Færder nasjonalpark. Den
ble svært godt mottatt, og har bidratt til at
flere har tatt på dykkermaske og snorkel,
og sett nærmere på livet under vann. Det er
laget flere plakater som er plassert på kyststien, disse er produsert i samarbeid med
det nasjonale turskiltprosjektet, finansiert av
Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene.

Trykt materiell. Papir er fortsatt i bruk. Det
har blitt en tradisjon for at vi bruker en del
ressurser på årsberetningen som distribueres
bredt, opplaget var 10.000. Det ble også
produsert ett nummer av vårt magasin Fjord
og Friluft, opplaget var det samme som for
årsberetningen. Av brosjyrer ble det produsert
bl.a. en ny presentasjon av kystledhyttene, en
brosjyre som beskriver Jacobineruta, oversikt
over svaibøyene og brosjyre på polsk om
fritidsfiske. Det meste av det som trykkes,
legges også ut slik at det er tilgjengelig fra nett.

Nettsider. Bruken av OFs nettsider fortsetter
å øke, på tross at de teknisk begynner å ha sett
sine beste dager, ikke minst med tanke på at
folk i betydelig grad bruker andre plattformer
enn pc. I 2015 var det 87 249 unike brukere,
og 149 921 økter (her telles brukerne flere
ganger), dette er henholdsvis en økning på

Sosiale medier. Facebook har blitt en viktig
kanal for OF, og vi har fokusert på å ha relativt
hyppige oppdateringer. Det ble postet 256
innlegg på nettstedet gjennom året. Det
meste er nyheter eller andre saker med
direkte tilknytning til OF. Bilder er en viktig
for spredning i sosiale medier, og nesten alt
som er lagt ut på Facebook, inkluderer bilder.
Selv om vi ennå ikke har tatt i bruk andre
medier enn Facebook, er det en god del bilder
og annet der både kystled og Oslofjordens
Friluftsråd er nevnt i nettsteder, f.eks på
Instagram og Twitter.

Presse. Både lokalaviser og riksdekkende
medier har stor interesse av OFs arbeid. Saker
som ble omtalt i nettaviser, aviser, radio og TV
har god spredning. Strandsøppel, uttalelser,
planer om nye kontorlokaler, kyststirapport,
kystled og arrangement er noen av sakene
som media tok tak i.
Nyhetsbrev. Størrelsen på OFs nettverk øker,
og e-poster vi sender ut gir god respons, noe
som bl.a. vises gjennom nettstatistikken.

Nettrafikk pr. år og gjennomsnittlig tid på siden
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Unge liunger på OFs friluftsskole på Engersand. Lier kommune ble kåret til årets friluftskommune i 2015.
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Facebook er en plattform OF har prioritert, og hvor
vi når flest. Pr. 31. desember hadde OFs sider 6689
følgere, en økning på 59 % fra 2014.
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Skjærgårdstjenesten

Bruk av fjorden

Hvaler. Aldri har så mange frivillige deltatt i strandryddingen. 639 sekker med strandsøppel, 89
kasser og 127 kanner, er ryddet av 127 deltakere.
Skjærgårdstjenesten har selv ryddet 363 sekker pluss
53 kasser og 101 kanner. I driftsområdet er det 18
boder og en dypoppsamler. Fra disse ble det samlet
inn 1943 sekker med avfall. I de største avfallsbodene
er det sortering av glass, metall og panteflasker
som reduserer søppelmengden som blir sendt til
forbrenning. 19 båt-/jollevrak er fjernet. Hundrevis
av sau og noe storfe er fraktet ut til beiteområder i
skjærgården. I tillegg kommer omfattende vedlikehold,
tilrettelegging og stell av friområdene, oppdrag for Ytre
Hvaler nasjonalpark og Statens naturoppsyn (SNO).

På oppdrag for Miljødirektoratet arrangerte OF
studietur til Stockholms skjærgård. På svensk side har
man mindre og enklere båter, flere av disse er innleid
privat. I Norge eier flere kommuner og friluftsrådene
båtene sammen.

Da Skjærgårdstjenesten ble
opprettet i 1992 var det i stor grad
avfallshåndtering og renhold av
toaletter i skjærgården som var
hovedoppgaver. Dette er fortsatt
et fokusområde, men andre
oppgaver har kommet til.

Bidragsyter og sekretariat
OF er med på finansieringen av
Skjærgårdstjenesten og er sekretariat for den
delen av Skjærgårdstjenesten som dekker
Oslofjorden. Sekretariatet er bindeledd mellom
Miljødirektoratet og de enkelte driftsområdene
og driftsenhetene. OF søker om statlige
driftsmidler til Skjærgårdstjenesten i
Oslofjorden, sørger for innbetaling til drift
og til lokale båtfond fra de øvrige partene
i driftsområdene, fordeler driftsmidlene til
enhetene, arrangerer vår- og høstmøter for
driftsområdene, samt holder kurs og fagturer for Skjærgårdstjenesten i hele landet.
Sekretariatsfunksjonen utgjør en 60 % stilling
og OF får dekket inntil 600 timer i året av
Miljødirektoratet. OF har også representanter i
områdestyrene.

Nye oppgaver
Marin forsøpling og strandryddinger. Marin
forsøpling er et område som både OF og de
enkelte driftsenhetene bruker tid på. Alle
enhetene rydder strender for søppel som har
drevet i land. Der frivillige deltar, tar Skjærgårdtjenesten transporten. Flere steder har man
også bistått lokale dykkerklubber med frakt fra
undervannsryddinger. Utvidet strandrydding
er en del av Miljødirektoratets nye prioritering
som har fått egen post på Statsbudsjettet.
Transport av beitedyr. Gjengroing er et stort
problem i fjorden. Skjærgårdtjenestens båter
er involvert i transportoppdrag av beitedyr.
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Oppsummering fra enhetene
Skjærgårdstjenesten

Fredrikstad. Tilretteleggingen for badesesongen
startet i mai med utplassering av badeflåter, -bøyer og
-trapper. Strandryddingen startet i fuglereservatene
og var ferdig 15. april, strandryddedagen 9. mai og
rydding av friluftsområdene var ferdig før båtsesongen.
Totalt ble 347 sekker hentet i forbindelse med strandryddingen, som også engasjerte mange frivillige. Fra
friområdene ble det samlet inn 1570 sekker fra søppelstativene. Nye stupebrett og badetrapper på Foten,
reparasjon av brygge på Søndre Missingen, bro på
Glufsa og trapp på Mærrapanna og utsetting av 4 svaibøyer for OF, er noen eksempler på det omfattende
vedlikeholds- og tiltaksarbeidet som driftsenheten har
utført i 2015.

Skjærgårdstjenesten I til driftsenhet Færder er den største
arbeidsbåten i Skjærgårdstjenesten for Oslofjorden. Transport av
maskiner og beitedyr er viktig i arbeidet med å hindre gjengroing av
friluftslivsområdene. Her fra Haneflu i Nøtterøy.

Tilsyn og kontroll. Skjærgårdtjenesten bistår

Fredrikstad. Driftsområdet har bevilget kr 100

Statens naturoppsyn med tilsyn og kontroll.

000 til driftsenheten i Fredrikstad for refusjon

I forbindelse med hummerfisket har flere

av utgifter til kran og tilskudd til nye drev på

enheter vært involvert i kontroller.

båten ”Levor”.

Refusjon av utgifter
i forbindelse med
strandrydding i 2015

Kommunale båtfond , Østfold. I Østfold er det

Enhetene som har hatt kostnader til

Driftsenhet Færders supplementbåt

transport, håndtering og behandling av avfall i
forbindelse med strandrydding i 2015, har søkt
Miljødirektoratet om refusjon av kostnadene.
Prosjektet koordineres av Avfall Norge og Hold
Norge Rent. Gjennom søknadene synliggjøres
Skjærgårdstjenestens utgifter knyttet til opprydding av marin forsøpling, særlig til drivstoff.

Arbeidsbåtene
Breiangen. Driftsenheten i Breiangen, med
base i Holmestrand, er kommet i gang med
anskaffelsen av ny arbeidsbåt. Breiangen
ligger på 2. plass på nasjonal prioriteringsliste.
Båten anslås å koste i underkant av 3,5 mill.
kr og er tenkt finansiert med 1 mill. kr fra
lokalt båtfond, innbytte/salg og bidrag fra
Miljødirektoratet.
Driftsenheten i Moss. Også her jobbes det
med å skaffe ny båt, enheten er nr tre i den
nasjonale prioriteringen. Båttypen som ønskes,
koster mellom 5,5 – 6 millioner. Moss har fått
tilsagn om 2 millioner kr fra Miljødirektoratet,
resten må finansieres regionalt.

behov for kommunale båtfond, der overskudd/
inntekter fra oppdrag avsettes.

”Skjærgårdstjenesten II” på 28 fot, sank ved
kai i begynnelsen av juli og dette ble en
forsikringssak. Det innebærer behov for nytt
elektrisk anlegg, nytt navigasjonsutstyr og
reparasjon av motor.

Norges Dykkerforbund marin opprydding langs hele
kysten.
Norges Dykkerforbund har fått 6 mill. kr fra
Sparebankstiftelsen DNB for å drive marin
opprydding langs hele kysten. De trenger et
samarbeid med bl.a. Skjærgårdstjenesten for å
løfte opp sekker med søppel.
Så langt har det kommet positive tilbakemeldingen på samarbeidet fra Skjærgårdstjenesten på Hvaler, i Fredrikstad, Færder,
Ryfylke og Friluftsrådet Vest (Sunnhordland
og Nord-Rogaland). De fleste driftsenhetene
har tidligere hjulpet lokale dykkerklubber ved
ryddeaksjoner.

OF bidrar økonomisk:
Helt siden oppstarten
i 1992 har OF deltatt i
finansieringen. I 2015
bidro Staten med til
sammen kr 7 470 000 til
de tre driftsområdene i
Oslofjorden, en økning
på om lag 8 % fra 2014.
I tillegg ble kr 100 000
øremerket driftsenhetene på Hvaler og
Færder som kompensasjon
for økt aktivitet knyttet
til nasjonalparkene.
Siden økningen fra
Staten ble større enn
forventet, og de lokale og
regionale partene ikke
hadde budsjettert med
en så stor økning, ble
beløpene i 2015 økt med
rundt 4 %. Oslofjordens
Friluftsråd bidro med kr
719 500 til drift og i tillegg
kr 71 950 til båtfondet.
Midlene fordeles til de 9
driftsenhetene.

Moss. Strandryddingen på våren ble utført med lånt
båt, da arbeidsbåten Beta lå på land for vedlikehold,
som driftsenheten selv utførte mye av. God hjelp
fra frivillige på Eldøya og Nordre Sletter gjorde
strandryddingen lettere, og totalt 120 sekker ble samlet
inn. Til sammen er 7 båtvrak fjernet. Vedlikehold av badeflåter, bryggelemmer og trapper ble
utført i april/mai og satt ut i begynnelsen av juni.
Sauer ble frakta til Sletter med bistand fra Hvalerenheten. Istandsetting av kystledhytte på Gullholmen
førte til ekstra transportoppdrag. På Gjøva, Bile og
Sauholmen er Skjærgårdstjenesten involvert i å bevare
rødlistearter og bekjempe svartlistede arter. På Bile og
Gjøva er det utført rydding av vegetasjon i samarbeid
med Oasen ungdomsskole i Vestby. Oppdrag for SNO
er utført i Kurefjorden, på Sletter og i innsjøen Vansjø.
Ytre Vestfjorden (Frogn/Røyken/Hurum). Ved
Dragsund på Håøya ble det 6. august åpnet ny brygge
på 120 meter. Denne lå tidligere ved ”Kongen” i
Frognerkilen, og blir gjenbrukt på Håøya. Realiseringen
av brygga er resultat av et samarbeidsprosjekt
mellom Småbåtutvalget, Bymiljøetaten og
Skjærgårdstjenesten. Brygga har vært godt besøkt.
Fergebrygga, som rutebåten anløper på Håøya, er
utvidet med ny platting og har fått ny fendring. Brygga i
Tåjebukta har fått ny front. Boring etter vann på Håøya
har vært vellykket og brønnen har stor kapasitet. På
Nordøya og Mellomøya har det sommeren 2015 beitet
262 geiter. Av melken er det bl.a. produsert chèvre som
har blitt solgt på øya.
Om lag 70 tonn er samlet inn fra renovasjonen i
driftsenheten.

Indre Vestfjorden (Asker/Bærum). Enheten har hatt sin
første hele sesong med ny båt, som fungert bra i alle
områdene som driftes. Det ble samlet inn 3500 sekker
søppel. Skoleklasser har hatt strandrydding på Nordre
Langåra i regi av OF der det ble ryddet 80 sekker.
Beitepatruljen til Norges Vel har hatt storfe på beite på
Borøya og sauer på Brønnøya. Skjærgårdstjenesten
bistod med transport.
Oslo-Bunnefjorden. Fergene til øyene i Indre Oslofjord
er flyttet fra Vippetangen til Rådhusbrygge 4. Dette
har ført til markant større antall passasjerer. Rekorden
på 700 000 passasjerer fra 2014 ble passert allerede i
september, på tross av dårligere vær. Flere besøkende
krever bedre tilrettelegging og åpning av gamle stier.
Kanalisering må til av hensyn til sårbare plantearter og
for å hindre slitasje.
På Langøyene er det tatt grep for å hindre uheldig
telting og oppsetting av byggverk. Tidligere år har
det vært ryddet bort 10-12 tonn med søppel etter
teltingen. Mengden ble redusert med 70 % i 2015. For
øvrig har sommeren gitt om lag 220 tonn søppel fra
dypoppsamlere og stativer i driftsenheten.
Breiangen. Det er samlet inn 1226 sekker søppel, 140
av disse var strandsøppel. Frivillige har hjulpet til med
strandrydding i Sandebukta. Gode vekstforhold førte til
mye gressklipping og rydding av stier. På Kommersøya
er det utført trefelling og skjøtsel. Langøya er ryddet
med hjelp fra Re skole, og Son sjøskole har bistått med
rydding av stier og buskas på Ranvikholmen. Brygger
er reparert på Mølen, Ranvikholmen og i Grisebukta
på Kommerøya etter skader fra vinterstormer. Sauer
er frakta til Kommersøya. Bistand er gitt til fritidsbåter
med motorproblemer.
Færder. Det er samlet inn 530 sekker med strandsøppel som utgjør 5 tonn plast og annet avfall.
Foreningen Ytre Oslofjord, familier og vennegjenger
har ryddet med bistand fra Skjærgårdstjenestens egne
folk. Renovasjonen i ordinær drift utgjør 2256 sekker,
tilsvarende 34 tonn avfall, som er et lavt normalår og
en reduksjon på 600 sekker fra året før. Gjengroing
er et problem, transportbehovet av storfe og sau ut
på øyer for beite er økende. Samarbeidet med SNO
og politiet er videreført og styrket. Enheten deltar i
knutepunktmøter i regi av Færder nasjonalpark og
samarbeidsmøter med UKL (Utvalgte kulturlandskap).
Sandefjord og Larvik. Arbeidsbåten har gått 347 timer
i løpet av sesongen, 205 timer for Sandefjord og 143
timer for Larvik. På Svenner ble det hentet 8000 liter
søppel hver uke i sesongen. Sandefjord har satt ut
containere for opprydding av vegetasjon og avfall
i samarbeid med båtforeninger, frivillige lag og
foreninger. Begge kommunene har utbedret og
reparert brygger. På Torkildsøy er ny renovasjonsbrygge ferdigstilt.
Sandefjord-enheten har fraktet sauer til flere holmer
og hentet søppel på kystledhyttene Gokstadholmen
og Buerøya. Larvik har frakta sauer til Stavernsøya og
søppel fra Malmøya etter dugnad i hyttevelforeningen.
Skjærgårdstjenesten samarbeider med flere båtforeninger som bl.a. gjør dugnader på brygger etc.
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for friluftsliv

Tilrettelegging

Flatskjæra består av to holmer OF sikret i 1956. I
2015 la OF ut svaibøye. Skjærgårdstjenesten
i Fredrikstad drifter området.

Selv om
Skjærgårdstjenesten
drifter brorparten
av OFs eiendommer,
er det en stor rest
av friområder og
annen tilrettelegging
OF selv har ansvaret
for. Ressursbruken
har økt betydelig de
senere årene.

Kajakkstativene er et relativt
nyutviklet tilbud. Jo mer sentralt de
står, desto større er etterspørselen.
Bildet av nye stativ på Slependen i
Asker.

Svaibøyer

Vedlikehold, en betydelig post. Det brukes et betydelig antall timer
og ressurser på tilsyn og vedlikehold. Alle bøyer, inklusive tau og
moringer, inspiseres av dykkere. Undervannssjekken førte til at tau
og moringsfester ble byttet fem steder. Kostnader til dykkere og
reparasjoner har etter hvert blitt betydelig.

Blå svaibøyer har blitt et kjent syn mange steder
i Oslofjorden. De ca 60 bøyene som nå er ute, har
vært godt besøkt.
Nye bøyer. Fem nye bøyer kom på plass i 2016, fire av dem i sjøen
utenfor Fredrikstad; Flatskjæra, Epleholmen, Kaholmen og Arisholmen
fikk alle hver sin bøye. I Tjøme-skjærgården ble det lagt ut en
tilleggsbøye ved Hui, slik at det totalt ligger to ved øya, i tillegg til bøya
på Lindholmen, kun noen hundre meter unna. Ordningen er populær,
og en tilbakemelding vi ofte får, er at brukerne ønsker flere bøyer i
nærheten av hverandre.
Antall vimpelabonnenter. Interessene for bøyene er stigende og pr.
31. desember var det registret 2328 vimpelabonnenter.

Antall vimpelabonnenter og utlagte bøyer over tid

Fjerning av vrak i Oslo. Fra slutten av august ble alle vrak som lå
langs lang land og i bøyene fjernet. Oslo Kommune har hatt hyppige
kontroller. Dette har hjulpet vesentlig.
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Lagring av badeflåter. Oslo kommune har blitt gitt anledning til å ha
vinterlagring av badeflåter i to av bøyene ved Langøyene fra høsten og
til de på nytt legges ut for bruk.
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Båter som blir liggende i bøyene. I noen av svaibøyene har det vært
en utfordring at enkeltpersoner bruker dem som sine private bøyer.
Spesielt ved Langøyene i Oslo har dette vært et problem. Reglene
tillater sammenhengende bruk i maks 24 timer. OF har hverken
mulighet til å oppsøke disse båtene ofte, eller fysisk fjerne dem, da det
er en oppgave som krever politimyndighet. Dette er ikke en prioritert
oppgave for politiet, men sommeren 2015 fikk vi til en rundtur sammen
med Oslo kommune, Skjærgårdstjenesten og Havnepolitiet, og fikk
fjernet båter og båtvrak som lå i bøyene ved Langøyene. Båter som blir
liggende i bøyene over lang tid og i tillegg er i så dårlig forfatning at de
synker, er en enda større utfordring.

2014

2015

Møte med Klima- og miljødepartementet (KLD). Selv om vi
nesten utelukkende har gode tilbakemeldinger fra båtfolket, finnes
enkeltpersoner som om er skeptiske til bøyene. Slik skepsis gjelder
enten at man ikke liker plasseringen av bøyene, eller at man ikke
liker at vimpel gir førsterett. OF hadde i 2007 en juridisk vurdering
av førsterettsordningen. OF er klar på at uten vimpelordning, der de
som har vimpel gis førsterett, ville det ikke være mulig å finansiere
utleggingen, tilsyn og vedlikehold. Møtet med KLD kom til med
bakgrunn i en privat klage.
Sponsor. OF har i 2015 stått uten sponsor på bøyene. Samarbeidsavtalen med KNBF om utlegging av bøyer står ved lag, som innebærer
at KNBF-medlemmer kan kjøpe vimpel til en redusert pris.

Kajakkstativer

”Rett ut kajakklagring” er OFs tilbud til de som har
kajakk, men trenger en plass å lagre den.

Sjøfugljakt på øyer OF eier
Større interesse. OF har i de siste par årene merket en større interesse
for jakt på sjøfugl på flere av de øybaserte friområdene der OF er
grunneier. I oktober gjorde styret et vedtak om å følge samme regelverk
som på øyer der Staten er grunneier. I Vestfold har OFs områder i flere år
inngått i en ordning med allmenn jaktadgang. I 2015 kom det forespørsler
om jakt på øyer i Røyken, Hurum, Fredrikstad og Hvaler.

Ikke eksklusive rettigheter. Det gis allmenne, og ikke eksklusive
jaktrettigheter
i OFs friområder, noe som er i tråd med hvordan
Nye stativer i 2015. I 2013 satte OF ut de første stativene på
fylkeskommunenes
viltkonsulenter tillater jakt i Statens friområder. Jakt
Sollerudstranda i Oslo. Stativene her ble fort fylt opp, og OF ønsket å
er gratis. Det forutsettes at jegerne oppfyller krav til jakten, bl.a. at de har
få satt ut flere stativer rundt om i fjorden. I 2015 har det blitt satt opp
stativer på Ormøysund og Hovedøya, ytterligere et på Sollerudstranda i avlagt jegerprøven, og at det kun jaktes på lovlige jaktbare arter.
Oslo, Slependen i Asker, Fjærholmen på Nøtterøy og Helgeroa i Larvik.
Ønsker å få ut flere. I Oslo-området er det venteliste på å få plass.
Lenger ut i fjorden har etterspørselen vært mindre.

Skjærgårdstjenesten og OFs områder

Brukerbetaling. Pengene som kommer inn fra brukerne går uavkortet
til å administrere tilbudet og kjøpe inn nye stativer.
		
Booket
Antall plasser totalt
Sollerud		
45		
46
Sjølyst		
20		
20
Ormøya		42		42
Horten		
1		
12
Nøtterøy		
6		
12
Slependen
17		
24
Helgeroa
2		
6

Frihavnsordningen
En organisert byttelåning av havneplass
Bytte plass. Frihavnsordningen er en organisert ”byttelåning” av
havneplass. Tanken er at når du er på langtur, er plassen din ledig;
tilsvarende er andres plass ledig som du kan benytte deg av. OF er
koordinator for den norske delen.
Stort i Danmark. Foruten Norge, gjelder avtalen havner i Sverige,
Danmark og Tyskland. I Norge er det 13 havner som er registrert som
frihavn, i Sverige 23, i Danmark hele 149 og i Tyskland er det 16 havner
der registrerte båter kan overnatte. De som ønsker å overnatte i en av
de 201 havnene som er med, må først sørge for at både hjemmehavn
og egen båt er registrert.

Mølen i Hurum var det første friområdet OF sikret. Her skuer
Morten Grande fra driftsenheten Breiangen ut over brygga de
restaurerte i 2015.
Skjærgårdstjenesten drifter de øybaserte friområdene - enten de
eies av kommuner, Staten eller OF. Når vi snakker om OFs områder,
menes områder OF har kjøpt eller inngått servituttavtaler på.
Dersom Staten har gitt tilskudd til kjøpet, får friområdet status som
statlig sikret, og kan innvilges tilretteleggingsmidler.
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Storesand

Vann og avløp føres fram til servicebygget på Storesand.

Kyststien mot Nesset i Hurum, et område OF har hatt ansvar for fra før krigen.

Tilrettelegging eiendommer

I tillegg til de båtbaserte områdene hvor Skjærgårdstjenesten er involvert, har OF - dels i samarbeid med
kommunene - ansvar for tilrettelegging av landbaserte områder.
Oleanas utsikt, Nesodden. Det tilrettelagte utsiktspunktet på toppen
av Omsåsen har siden åpningen i 2012 blitt et kjent utfartssted i lokalmiljøet. Det er i 2015 ikke gjort ytterligere tilrettelegginger på selve
området, men tilførselsveien har blitt reparert etter at regnvann
hadde gravd ut store mengder løsmasser. Det jobbes med å få veien
inn som statlig sikret, slik at det i større grad kan søkes om midler til
utbedrende tiltak.

I tillegg til omfattende skjøtsel ble
det plassert ut ny grill og to bordbenker på Eltornstranda i Hurum.

Botneveten, Hvaler. OF mottok friluftsmidler for å tilrettelegge friluftsområdet Botneveten på Hvaler, hvor OF har forvaltningsansvar.
Botneveten er det høyeste punktet på Kirkøy, og stien dit opp har blitt
oppgradert, blant annet med ny trapp. Turstien som tilrettelegges blir en
rundsløyfe på ca. 2 km med tre utsiktspunkter på toppen. OF og Hvaler
kommune samarbeider om prosjektet. Prosjektet blir ferdigstilt i 2016.

Eltornstranda, Hurum.
Stranda som ligger ca 4 km
nord for Filtvet i Hurum,
ble for flere tiår siden
sikret av OF og så overført
Staten. Området har hatt
begrenset bruk, blant annet
fordi det ikke har vært lov å
sette opp skilt fra riksveien.
OF har kjøpt tjenester av
Skjærgårdstjenesten som har
begynt å ruste opp området.
Toalettet er utbedret, og det er
utført skjøtsel av vegetasjon,
to bordbenker og en grill er
satt ut.

Nesset, Færgestad og Sandspollen, Hurum. OF fikk støtte til benker
og bålpanner. Området er de siste årene tilrettelagt og oppgradert med
brygger, klopper, skjøtsel o.a. Benker og bålpanner gjør området enda
mer attraktivt, og utbytte av eksisterende tilrettelegging blir større. I
tillegg er det ved hovedbrygga i Lagbukta lagt ut grus og planert for
å bedre tilgjengeligheten. Tiltaket er prioritert i forvaltningsplanen for
områdene. Bålpannene er kjøpt inn og skal plasseres ut på seks
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ulike steder våren 2016. Tiltaket reduserer nye bålplasser og bidrar
forhåpentligvis til færre engangsgriller. Det er satt ut benker med bord
11 steder; to ved Færgestad, to i Kapelkilen, en på brygga ved Djuplaget
og fem ved bryggene i Lagbukta. Planering med grus ved den største
brygga ble gjennomført som planlagt. Et ekstra plankebord ble festet
på brygga for å unngå utvasking.

Storesand er en av Østfolds beste og mest brukte badestrender, og en svært viktig arena for
friluftslivet lokalt og regionalt. Dette er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark, og i
særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.
Et helårs friluftsområde. Friområdet, som
ligger noen hundre meter fra kommunesenteret Skjærhalden, er i bruk hver dag, året
gjennom. På en fin sommerdag kan over 1000
besøkende være innom. Mange kommer for
å bade, andre for å telte eller for å gå tur på
kyststien som passerer forbi. Dagens fasiliteter
holder ikke en standard man forventer i
2015. Å løfte Storesand er avgjørende for at
aktiviteten og bruken av stedet skal kunne
fortsette i samme omfang som i dag.

enklere, man trenger ikke lenger å ta med seg
drikkevann. Den totale kostnaden for tiltaket,
inkludert reparasjoner av veien i etterkant av
gravearbeidet, er kr 1,8 millioner, et betydelig
beløp for OF, som er muliggjort gjennom
støtte fra statlige friluftsmidler, Hvaler
kommune, Ytre Hvaler nasjonalpark, Østfold
fylkeskommune, Regionalt Partnerskapfond og
egne midler.
Friluftshus. Andre milepæl kom på høsten. OF
har i en årrekke jobbet for å forbedre sanitær-

Vann. Sanitæranlegget på området har i

anlegget og den lille strandkafeen som ligger i

flere år vært klar for oppgradering. I mai

tilknytning til stranda og teltplassen, men

2015, til åpningen av teltsesongen, ble første

har også som mål å forbedre fasilitetene slik at

milepæl nådd. Da ble Storesand koplet på det

stranda i enda større grad brukes året

offentlige vann- og avløpsnettet. Rent vann

rundt, og gi mer plass til å formidle den unike

har lettet rengjøringen og driften betraktelig.

naturen og friluftsmulighetene i nasjonal-

I praksis fører dette også til færre skader

parken. I november bevilget Sparebank-

på vasker, dusjer og anlegg, hvor rust og

stiftelsen DNB 2,5 millioner kroner til et frilufts-

humuspartikler tidligere tettet og misfarget

hus. Huset skal innholde sanitæranlegg,

overflatene. De som telter har også fått det

serveringssted og oppholdsrom med mulighet

for formidling av informasjon. Kr. 2,5 millioner
er en god start, men skal man virkelig løfte
Storesand må flere være med på spleiselaget.
OF vil gjerne ha med seg bedrifter – kanskje
noen også har grønne og bærekraftige ideer?
OF kommer til å jobbe med å få resten av
finansieringen på plass – nå når Sparebankstiftelsen DNB har sett potensialet her, håper
OF at lokale og regionale aktører også ser de
samme mulighetene. Det mest besøkte stedet
i vår første marine nasjonalpark fortjener
virkelig dette løftet.
Frivillige. Det legges ned et stort antall
dugnadstimer på Storesand. Avtalen med
Stiftelsen Storesand som drivere av bade- og
teltplassen er videreført. Stiftelsen rapporterer
at det legges ned rundt 250 - 300 dugnadstimer
i løpet av sesongen. Det er estimert i underkant
av 5000 gjestedøgn på teltplassen. Gjennom
året er det gjennomført flere dialogmøter, hvor
praktiske detaljer og retningslinjer for driften
er diskutert.

Friluftshuset på Storesand

Botneveten er høyeste punkt på Kirkøy på Hvaler. Herfra er det god
utsikt. Turveien opp og selve utsiktspunktet er tilrettelagt i 2015.

Sparebankstiftelsen DNB ga 2,5 millioner
kroner til nytt friluftshus som skal innholde
sanitæranlegg, enkel servering og et
oppholdsrom med mulighet for å drive
formidling. Beløpet er en god start, men
for å få bygningen opp, må ytterligere
finansiering på plass. Tegningen er laget av
arkitekter i Mir, og er en mulig løsning.

17

Bruk av fjorden

Friområdene har kyststienes
mest naturskjønne partier

Stuevika, Hvaler. OF fikk i 2015 bevilget midler til å få sluttført vannog avløpsledning til Stuevika telt- og badeplass på bilfrie Søndre
Sandøy. Den 2.juli ble det markert at drikkevannet var kommet til
Stuevika. Tilbakemeldingene fra brukerne er positive. De er svært godt
fornøyde med endelig å ha fått rent drikkevann. Friområdet besøkes
hele året, og en populær kyststi-strekning går forbi (mer på s. 19)
Ørekroken, Hvaler. Det har i flere år blitt meldt inn et behov for
utedo på Ørekroken siden mange barnefamilier, men også kitere og
surfere, slår seg til her. I 2014 mottok Hvaler kommune friluftsmidler
til tiltaket. Doen ble plassert ut i 2015.
Malurtodden, Tjøme. Vegetasjonsrydding av friområdet er utført av
Kirkens Bymisjon. Sydhavna Vel har gjennom sin årlige dugnad bl.a.
ryddet i området. En bordbenk er satt ut i området. Skilting og merking
av sti ut til Malurtodden vil forhåpentligvis bidra til at flere oppdager
og legger turen innom fra eksiterende turveinett.

På tur i Moutmarka, Tjøme.
Uten de sikrede friområdene hadde ikke kyststiene ved Oslofjorden
hatt mye uberørt natur å by på. De store friområdene har forblitt
ubebygd og naturen er holdt i hevd. Stiene er en særdeles viktig del av
opplevelsen og muligheten for aktivitet. Bare i Moutmarka på Tjøme
bruker OF hvert år ca. kr 60 - 70 tusen på skjøtsel og vedlikehold av
stiene og annen tilrettelegging. Også på Mølen i Larvik er kyststien et
viktig bindeledd mellom friområdene.
Statens naturoppsyn har utplassert tellere på kyststiene ved Mølen
i Larvik og i Moutmarka på Tjøme. Tallenes tale er klar, kyststiene er
i bruk året rundt.
I Moutmarka er det tellere to steder, en i nord og en i sør. Disse
er plassert slik at det er sannsynlig at samme turgåer ikke telles
i begge tellerne. Telleren i nord viser 18.917 passeringer (et
gjennomsnitt på 56 pr. dag, fredag 3. april var travlest med 373
passeringer), den i sør viser 18,462 (et gjennomsnitt på 54, søndag
23. august var travleste dag med 324 passeringer).

Kyststiene brukes hele året

Moutmarka, Tjøme. Sti- og driftsveinettet og parkeringsplass er
ryddet for vegetasjon, et arbeid utført av Kirkens Bymisjon.
Bymisjonen utførte også strandrydding på våren og søppel ble i
etterkant hentet av Skjærgårdstjenesten. Klopper er lagt ut i fuktige
partier av stien. En utedo er istandsatt av Skjærgårdstjenesten etter
stokk-maurangrep. Villsau og kuer beitet de to inngjerdede områdene
sør og nord i Moutmarka, i tråd med eksisterende forvaltningsplan.
Hytte-naboer har på dugnad ryddet både det nordlige og sørlige
Moutmarka for vegetasjon i etablerte beiteområder.
Områder i Brunlanes, Larvik. Ny badetrapp er satt ut på Saltstein/
Nevlungstranda etter at et uvær ødela den gamle. Larvik kommunes
tilsynsvakt Eddie Andersen har ryddet ilanddrevet søppel og utført
vegetasjonsryddig av kyststien. DNT Larvik og omegn hadde også en
omfattende strandrydding langs kyststien i Brunlanes på våren.
Herfellodden, Ula, Larvik. OF har en evigvarende servituttavtale
for et 7 mål stort område på herfellodden. OF befarte området
sammen med grunneierne for å se på forvaltningen av området og
oppgraderings- og utbedringsbehov som har oppstått etter at kraftig
pålandsvær delvis hadde vasket ut en steinsatt kant.
Sandspollen, Hurum. Selv om Skjærgårdstjenesten også her står for
den daglige driften i form av renovasjon og renhold, er det OF som
sørger for vedlikehold av brygger, setter ut bord og benker og holder
annen infrastruktur ved like. En stor innsats over flere år er lagt ned
for å oppgradere brygger, og å løfte området for båtfolket.
Ommenbrygga, Nesodden. Brygga er satt i stand slik at rutebåten
fortsatt kan legge i land ved kystledhyttene og friområdet.

Stuevika: Utsikten fra teltplassen ned mot stranda.

Stuevika – telting, frivillighet og VANN
På bilfrie Søndre Sandøy på
Hvaler har OF ansvar for
Stuevika friområde hvor du
også kan sette opp teltet.
Hit kom det endelig vann og
avløp i 2015, også her etter
flere års innsats.
Søndre Sandøy er den største av de bilfrie
øyene på Hvaler. At det ikke er biler, gjør
øya til et perfekt sted for sykling. Tar du
sykkelen med på ferja fra Skjærhalden,
kan du utforske en øya der tiden har gått
litt saktere. Mellom englandskap og flotte
skoger ligger staselige hvite trehus og en
svært artsrik natur og flotte strender; den
flotteste av dem alle er Stuevika.

Stuevika. Sandstranda du finner her
er langgrunn og barnevennlig. Under
furutrærne innenfor, er det en liten
teltplass. Plassen har få fasiliteter, men
er et sted hvor det er enkelt å senke
skuldrene. Steder som dette er det ikke
mange av, og både små og store kan ha
godt av å bo noen døgn på øya, og la roen
senke seg. OFs tilsynsvakt heter Tom Ole
Fjeld. Han og hans familie legger hvert år
ned mange timer for at den unike plassen
skal fremstå så bra som mulig.
Vann. I en årrekke har det vært jobbet for å
få lagt vann og avløpsledning til friområdet.
I 2015 ble Stuevika endelig knyttet til
Rune Svensson (t.v.) fra OF og tilsynsvakt Tom
offentlig vann. Et viktig tiltak for brukerne
Ole Fjeld markerer at Stuevika er knyttet til det
offentlige vannnettet.Tiltaket har kostet nesten en
av området. Neste mål er å få til et nytt
halv milion og har vært mulig med friluftsmidler og
toalettbygg.
støtte fra Østfold fylkeskommune.

Mølen*
Moutmarka S
Moutmarka N

* Mølen mangler data fra august og ut året da telleren var ute
av drift.
Dampskipsbrygga på Ommen på Nesodden står på OFs friområde og
krever stort vedlikehold pga røff bruk. I 2015 ble det gjort omfattende
reparasjoner. Rutebåten som anløper Ommen, går mellom Oslo og Drøbak.
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I flere år har vi holdt på med restaurering av bryggene i Sandspollen i Hurum. Her er den store brygga i Lagbukta lengst vest i friområdet ferdig.
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Kystleden

Strømtangen fyr i Fredrikstad.
Fyrvokterleiligheten og Bøyenaustet var med
i kystleden i 2015. I 2016 åpner i Fyrbua ved
Strømsundet et par hundre meter unna.

På tross av en grå og fuktig
sommer, ble det satt ny
rekord i antall overnattinger
med 28.818 gjestedøgn
fordelt på 49 hytter. Seks
nye hytter på fire forskjellige
lokaliteter kom til.

Nye hytter
Jacobinebua. I mai åpnet Jacobinebua på Bergholmen
i Frogn. Opprinnelig var dette en militær lagerbygning.
Sparebankstiftelsen DNB har støttet oppussingen med
590.000 kroner, i tillegg har Frogn kommune og Akershus
fylkeskommune bidratt finansielt. Dette, sammen med
OFs egen innsats, har gjort en omfattende ombygging
mulig. Med det gamle reisverket synlig og store vinduer,
har den nye kystledhytta på Bergholmen blitt et knalltøft
sted. Med to kystledhytter, turveier, fergeanløp og hyppig
besøk av folk i småbåter har Bergholmen blitt et viktig
friluftsområde etter at Forsvaret trakk seg ut.
Tiern. Da Tiern åpnet på Hovedøya i juni, ble den med det
den første kystledhytta innenfor Oslo kommunes grense.
Øya besøkes hvert år av tusenvis som tar den korte
fergeturen ut fra Rådhusbrygga. Også denne hytta har
fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, her med 400.000
kroner.
Strømtangen. Stiftelsen Onsøbeviset inngikk avtale om å
legge booking inn under OFs system. Drift og vedlikehold
kommer stiftelsen til å besørge også framover. I 2015
har to forskjellige enheter vært tilgjengelige: Fyrvokterleiligheten inkludert anneks med til sammen 16 sengeplasser og Bøyenaustet som kan brukes til samlinger uten
overnatting.

Vedlikehold
Kystled Oslofjorden
• I 1997 åpnet Fyrsteilene
på Nesodden som første
kystledhytte i Oslofjorden.
OF drifter bygninger og
øya etter avtale med
Kystverket.

Rekefabrikken. På slutten av sesongen ble den ombygde
sjøbua, som bærer navet Rekefabrikken, del av kystleden.
Hytta som Hvaler kommune eier, har fungert som lokalt
forsamlingshus og har vært leid ut til private i flere år.
• Hytte nr 2 åpnet i 1998
Hytta driftes i samarbeid med Papper velforening og lokale
var også på Nesodden.
fiskere. Hytta ligger på idylliske Papper, en liten øy nord på
OFs eiendom Ommen
Hvaler.
var tidligere brukt av
tilsynsvakter.

Drift

Antall hytter. 49 hytter spredt rundt i fjorden og langs
Haldenkanalen har vært tilgjengelige i 2015. Over halvparten av disse er man avhengig av båt for å komme til.
Tilsyn og vedlikehold er mest krevende på de øybaserte
hyttene, og et stort antall personer er etter hvert involvert
i tilsyn drift og vedlikehold. Måten dette organiseres på er
forskjellig fra hytte til hytte. OFs ansvar varierer fra kun
å ha ansvar for booking, til å ha fullt ansvar for drift og
vedlikehold.
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• Ni av hyttene ligger i eller
rett ved en nasjonalpark.
• I 2015 var det en eller flere
kystledhytter i 19 av OFs
31 medlemskommuner.
• Nesten 80% av alle
overnattinger på kystledhytter i Norge i 2015, skjer
gjennom oslofjorden.org

I 2015 er det gjennomført betydelige vedlikehold.
Dette er løst gjennom en rekke ulike finansieringsmåter og med en ikke ubetydelig kommunal innsats.
Mange steder har arbeidet blitt gjort på dugnad.

Indre fjord
Ommen. Hovedhuset ble malt utvendig og to vinduer
er byttet.
Stranda på Håøya. Avtalen med Oslo kommune,
som er eier av bygget, er sagt opp av OF og går ut
av kystleden. Stranda er et murbygg og har et svært
omfattende restaureringsbehov for at bygget skal være
trygt for ønsket bruk.
Båthuset. Utvendig vedlikehold med skraping og
maling ble utført etter endt sesong. Arbeidet ble utført
som en dugnad av Slemmestad Ungdomskorps.
Rødstua er malt utvendig og platting er fikset.

Vestfold
Flere kystledhytter i Vestfold vedlikeholdes av lokale kystlag. Gokstad Kystlag
har i høst pusset opp den lille Drengestua
på Gokstadholmen, og oppgradert noe
inventar. Kystled Tjøme (Loggen kystlag)
har malt innvendig i Startbua på Hvasser.
På Langgrunn i Horten ble det også
denne vinteren utført maling innvendig,
og snekret senger, og det er nå 17
sengeplasser her.

Østfold
Homlungen. På Homlungen fyrstasjon
har Kystverket reparert råteskade på
flere av ytterveggene, i tillegg er alle
vinduene er byttet ut. Båtnaustet er malt.
Bygningene på fyret var ikke tilgjengelig
for utleie før 1. juni pga. den omfattende
oppussingen.

Haldenkanalen

sørget for at Fjøset har fått offentlig
drikkevann.

Hvem bruker hyttene?
Ved booking må alle krysse av for
hvilken kategori reisende de hører til.
Barnefamilier har ligget stabilt som den
største gruppen i flere år; i 2015 var
40 % av brukerne en familie på tur med
barn. Familie / venner på tur uten barn er
den nest største gruppen og utgjør 36 %.

Øverst: Rekefabrikken på øya Papper, Hvaler åpnes.
NRK foreviger underskriving av avtalen mellom Hvaler
kommune, de lokale fiskerne og velforeningen. F.v:
Thor Foss, Hans Kristian Jørgensen og ordfører Eivind
Borge.
I midten. Ordfører i Frogn Thore Vestby åpner
Jacobinebua på Bergholmen.
Nederst. Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri
Melby, åpner Tiern på Hovedøya.

Støtteordninger
Kulturdepartementet har åpnet
for at det kan søkes spillemidler
til overnattingshytter langs kysten
tilsvarende det man lenge har kunnet for
turisthytter i fjellet. I 2015 var det første
året man kunne søke og OF fikk godkjent
søknad om midler for restaurering av den
kommende kystledhytta i Svelvik.

Fjøset ved Strømsfoss. I Haldenkanalen
har Haldenvassdragets kanalselskap
Barnefamilier står for 40 % av alle kystledbesøk.
Hyttebok fra Rakke i Larvik.
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Antall bestilte dager på kystledhyttene*.
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Rødstua
Ommen / Veslestua
Bestemorstua
Svartåshytta

Ytre Vassholmen

Kystled nasjonalt

Vestli

Den sentrale gruppa for kystleder er et samarbeid mellom Den Norske
Turistforening, Forbundet Kysten, Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk
Fyrhistorisk Forening. OF har en representant i gruppa. Gruppa arbeider
med overordnede saker som berører alle kystledene i landet. I 2015 hadde
gruppa bl.a. møte med Transport og samferdselskomiteen, Miljødirektoratet,
Kystverket Sørøst og Kystverkmusea. Fokuset har vært å fremme kunnskap
om utviklingen av kystleden, anmode om mer midler gjennom Statsbudsjettet og ha et årlig orienteringsmøte med Kystverket; en viktig utleier av
fyrstasjoner. Det ble holdt et vellykket todagers seminar for alle kystledene i
landet på Solastrand, Stavanger.

Eldhuset
Butikken
Stranda
Fyrsteilene
Søndre Langåra tåkeklokke
NY 2015 Tiern

Badstua
Jacobinebua
Båthuset

Startbua
Tjønneberget

Indre fjord

Jakthytta

Gamlegården på Håøya. Mye arbeid er gjort både innvendig og utvendig på
Gamlegården. I forbindelse med reparasjonsarbeider i inngangspartiet ble
det imidlertid oppdaget en del råteskader som må utbedres før huset kan tas
i bruk. Dette vil bli utført i løpet av 2016, sammen med gjenstående arbeid
med restaurering av piper og ildsteder.

Løvøysund
Bakkeskjær
Ildverket
Ødegårdbua
Søndre Tenvik

Flere steder kan komme. OF får flere henvendelser om nye steder som
kan inngå i kystleden, disse må vurderes i en større sammenheng, der
OFs kapasitet selvsagt er en viktig faktor.

Kommende hytter
Å sette gamle bygninger i stand for kystleden og allmennhetens bruk, er en omstendelig prosess. Planlegging, søknad om bruksendring,
finansieringsplan og selve ombyggingen tar ofte flere år. Her er noen av hyttene det har skjedd mye med i 2015 og som åpner i 2016.

Ødegårdbua Nord. Ødegårdbua i Holmestrand har vært i
kystleden i noen år. I 2016 åpner en ny del, den nordre delen av
den gamle bygningen. Den gamle enheten får dermed også nytt
navn, Ødegårdbua sør.

Med midler fra Miljødirektoratet har Moss kommune utført en
omfattende rehabilitering av bygninger og brygger på
Gullholmen. OF har gjort avtale med kommunen om at
bygningene skal gå inn i kystleden.

Gamlegården på Håøya er den eldste bygningen på øya, med deler
som skriver seg helt tilbake til 1600-tallet. Det er oppdaget råteskader
i bygget. Det er lite sannsynlig at vi rekker å få den ferdig i 2016.

Hytte ved Svelvikstrømmen i Svelvik. Ei lita hytte var i elendig
forfatning og har gjennomgått en fullstendig restaurering og
ombygging.

Fyrbua på Strømtangen fyrstasjon. Bua ligger på nordsiden av
øya, mot Strømsund. Kan bookes i 2016. Her er det 6 sengeplasser.

Veierland gamle skole, Nøtterøy, blir både kystledhytte
og et sted lokale kunstnere kan bruke.

Østfold

Langgrunn

Gullholmen fyr. Bystyret i Moss har vedtatt at utleie på Gullholmen skal skje
gjennom OF og Kystleden i Oslofjorden. Med midler fra Miljødirektoratet
forestår Moss kommune en omfattende ombygging og restaurering av
bygningene. Målet er åpning i 2016.

Rønningen
Buerøya
Drengestua
Hovedhytta
Sandsletta
Ranvikholmen
Stengt i 2015

Homlungen

Str.tangen Fyrvokterleil.
Stenhoggerhytta
Klyven
Lauer
Struten
Akerøya

Str.tangen Bøyenaustet

5
NY 201Rekefabrikken

Fløterhytta
Flagghytta
Smia
Fjøset
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Veierland. OF og Nøtterøy Kommune har i 2015 jobbet med
planleggingen av ombyggingen av den gamle skolebygningen på
Veierland til kystled. Det er også tenkt at bygningen kan brukes til
kunstformål. To kunstnere bosatt på øya har fått en leieavtale om

Å sette i stand en kystledhytte kan ta flere år. Det er ulike grunner til det,
men den største utfordringen er å få på plass finansiering.

Kommandantboligen

NY 2015

Færder Fyr. Færder Fyrs Venner signerte en avtale med Kystverket
i 2015, i tett samarbeid med OF. Oppussing av bygget som skal bli
kystled, samt etablering av toalett for alle som besøker fyrstasjonen, er
i gang. Det er imidlertid krevende å jobbe på en øy så langt ute, og flere
dugnader har blitt avlyst pga været. Når man kan overnatte på det kjente
fyret, er ennå ikke avklart.

bruk av en del av bygningen til atelier. Vestfold Fylkeskommune
er involvert i arbeidet med å få til samspillet mellom overnatting
og kunstnerisk virksomhet. OF skal drive kystledhytta, og ønsker å
utvikle et undervisningsopplegg for skoleklasser/barnehager etter mal
fra kunstfyret på Fyrsteilene (side 27). Arbeidsgruppa Tomsbakken
fra Kirkens Bymisjons arbeids-treningsprogram har vært benyttet
til malearbeid innvendig. Planen er å ferdigstille stedet for utleie
sommeren 2016.

Kommende hytter

Rakke

NY 2015

Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og OFs egenandeler. Hytta, som
får fire sengeplasser, er tenkt åpnet i 2016.

Status over alle kystledene på landsbasis. 15 kystleder i Norge med
tilsammen 95 overnattingssteder og 74 utleiebåter. Totalt var det ca 37.000
overnattinger i 2015.

Fiskerhytta

Fulehuk fyr

Aust-Agder turistforening har booking av sine fyrstasjoner og hytter
under OFs bookingside, og samarbeider med OF om utvikling av
kystleden. Fyrstasjonene Lyngør samt Store og Lille Torungen er
populære reisemål. Det har vært en kraftig økning i besøket, med
3300 gjestedøgn i 2015, noe som er en økning på over 1000 gjestedøgn
sammenlignet med 2014.
Forpakterboligen på Furøya i Tvedestrandsfjorden ble åpnet 30. mai,
bookingen skjer også her via OFs bookingsystem.

Kjeholmen
Befalsboligen, Bergholmen

NY 2015

Samarbeidet med Aust-Agder turistforening

* Merk: Lengden hyttene er tilgjenglig for booking er forskjellig.

Elverhøy, Vansjø, Moss. Kommunen har kjøpt stedet av Vansjø båtforening.
Turistforeningen og OF er bedt av kommunen om å drifte eiendommen
sammen. Det ble satt opp informasjon om friområdet som har vært mye
besøkt sesongen 2015. Selv om hytta ikke ligger ved salt sjø er det ønsket at
OF tar bookingen slik som for Haldenvassdraget.
Stakebua ved Herføl. Forfallet på bygget er stanset og oppryddingen av
skrot er startet opp. Frivillige pensjonert kompetansepersonale (arkitekt og
advokat) bistår med å lage bruksendringssøknad og tegninger.
Brottet på Hvaler. På samme område som de eksisterende hyttene Klyven
og Stenhoggerhytta, bygger Hvaler Kulturvernforening en ny tilsvarende
hytte. Denne vil stå ferdig til sesongen 2016.
Fyrbua, Strømtangen. I løpet av 2015 er det gjort et omfattende arbeid med
Fyrbua som er en sjøbu i sundet tett inntil Bøyenaustet. Bua er isolert og har
fått en enkel innredning, med 4 sengeplasser pluss hems og de fasilitetene
en trenger for å kunne bo der noen dager sommerstid. På kortveggen er
det satt inn store glassdører som gir godt lys og utsikt til brygga og sundet.
Fyrbua vil være tilgjengelig fra påsken 2016.

Vestfold
Svelvik. Ved Svelvikstrømmen har kommunen og OF jobbet med å
forvandle en falleferdig stall til en kystledhytte. Hele bygningen ble tatt ned,
ny såle ble støpt på stedet og bygningen satt sammen med så mye av de
opprinnelige materialene som mulig. Arbeidet er finansiert med midler fra
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Friluftslivets vokter

friluftslivet
For For
friluftslivet
OF frykter at Statsbyggs ønske
om salg av festetomter på Osloøyene kan medføre en uønsket og
uheldig privatisering.

En av OFs mange
roller er å forsvare
friluftslivets vilkår i
medlemskommunene,
noe organisasjonen
har vært engasjert i
siden starten i 1933.

Over: Vallø i Tønsberg er en vekstkommune med behov for flere
friområder. OF er derfor opptatt av det avsettes tilstrekkelig areal
for grøntstruktur og friområde i forbindelse med utviklingen av
sentrumsnære Vallø. OF mener at eieren Esso Norge legger opp til en
for høy arealutnyttelse i området gjennom planer om 1000 boenheter.

Høringspart
200 planer. OF får årlig over 200 planer
på høring. Vi prioriterer de planene vi
anser å ha størst betydning for friluftslivsnaturverninteressene og folkehelse. Det ble
gitt 80 uttalelser i løpet av året. Bak hver
uttalelse kan det ligge hundrevis av sider
med forslag til kommuneplan eller andre
tunge dokumenter. Våre uttalelser er alltid
basert på at vi har satt oss grundig inn i
saken. Ofte tas OFs kommentarer i stor
grad til følge.

Interesseorgan
Friluftslivets sak. OF er opptatt av at
forholdene og mulighetene for å kunne
drive friluftsliv er best mulig, og tar ofte
initiativ i saker der vi mener interessene
ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Spesielt i saker som involverer en annen
bruk av strandsonen har høyt fokus, f.eks.
ved transformering av industri til boliger.
Ofte kan man med enkle grep legge til
rette for å utøve friluftsliv, som å sørge for
tilstrekkelige grønt- og friområder, etablere
kyststi og tilrettelegge for badeplasser.
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Vern gjennom bruk. OF er opptatt av å la
folk få innsyn i og oppleve verneområder
rundt Oslofjorden, ikke minst våre
to unike nasjonalparker. Dette er et
arbeid som skjer i nært samarbeid med
vernemyndighetene. Ingen steder i landet
har så store naturrikdommer med tanke på
artsmangfold. Å bidra til å spre kunnskap
og forståelse om hvorfor områder er
vernet, bidrar til at flere blir glad i og
arbeider for å ta vare på disse områdene.

Mange kommuneplaner. Mange av de
19 kommune- og kommunedelplanen OF
behandlet i 2015 ble lagt ut til høring i
januar - mars. Ettersom dette er omfattende
dokumenter med mange vedlegg og kart var
dette en hektisk periode for OF.

Noen eksempler på kommentarer
til et utvalg saker i 2015:
Konseptvalgutredning for krysning av
Oslofjorden. Etter over to års utredninger
og med Samferdselsdepartementet som
oppdragsgiver, la Statens vegvesen frem sine
anbefalinger til ny kryssing av Oslofjorden.
Prosjektets gjennomføring ligger langt frem i
tid. Ut i fra prosjektets størrelse og viktighet
ble saken lagt frem for OFs årsmøte. Årsmøtet
vedtok mot en stemme en uttalelse der man
anbefalte at vegvesenet ikke gikk videre med
planlegging av bruer. Alle bruløsninger anses å
ha store negative konsekvenser for friluftslivs
- naturvern og kulturminneinteressene.
Krysningene av Oslofjorden representerer ett
av de største samferdselsprosjekter i Norge
noen sinne – i Norges mest brukte frilufts- og
rekreasjonsområde.
Farledsprosjekt ”innseiling til Oslo”.
Prosjektet omfatter sprenging og mudring av
en del grunner for å bedre farleden for store
båter fra Drøbak til Oslo. OF understreket
viktigheten av at tiltak utenfor viktige og mye
brukte friområder og badestrender, ble lagt
utenfor sommerhalvåret og foreslo avbøtende
tiltak som bruk av siltgardin. Det ble også
understreket viktigheten av å unngå arbeider

tett opp i mot verneområder for sjøfugl og
hekkeplass for havørn i hekketiden.
Reguleringsplan for Lindøya, Nakholmen
og Bleikøya, Oslo. OF har i flere omganger
kommentert planprosessen for Lindøya,
Nakholmen og Lindøya, som har gått over 10
år og som ennå ikke er i mål. OF understreket
viktigheten av at Lindøya, Nakholmen og
Bleikøya i størst mulig grad fremstår som
åpne og attraktive for allmennheten. Med
flyttingen av Oslofergene fra Vippetangen til
Rådhusbrygga, var det sommeren 2015 stor
tilstrømning av besøkende til Osloøyene.
Oppfølging av tidligere kartlagte, ulovlige
byggverk/ hytteutvidelser i planområdet blir
derfor viktig. Nytt var at Statsbygg som eier,
vurderer å åpne for salg av festetomter. OF
frykter en økt privatisering på øyene om
eiendommer selges.
Kommuneplan Tønsberg. Ut fra friluftslivog naturvernhensyn kommenterte OF 25
utbyggingsforslag som var kommet frem
i planprosessen. Blant forslagene var et
267 mål stort område på Vallø som ble
foreslått endret fra industri, til bl.a. bolig og
næringsområde. Forslaget innebærer 1000
boenheter. Området er eid av Esso Norge
og det ligger mye forurensning i grunnen.
Området fremstår i dag som lukket og OF er i
utgangspunktet positiv til tiltak som bidrar til
å åpne området. Samtidig ligger Vallø sentralt
til for en stor del av Tønsbergs innbyggere
og i kort sykkelavstand fra sentrum. OF
argumenterte derfor for å gjøre Vallø til et

nytt og populært fri- og rekreasjonsområde
for byens befolkning. Samtidig uttrykte OF
at utbyggingsforslaget legger opp til en for
høy utnyttelse. Et større område burde
avsettes til friluftsliv og rekreasjon enn det
som det som var skissert.

sammenhengende kyststier på Oslofjordog Drammenfjordsiden. Mange av de
konkrete forslagene var i tråd med hva
OF tidligere hadde spilt inn. Når det gjaldt
byggegrenser understrekte OF viktigheten
å bevare smett og snarveier ned til sjøen.

Kommuneplan Drammen. Drammen
har vært i gjennom en snuoperasjon der
formålet har vært å ruste opp sentrum og
styrke byens omdømme. I dette inngår en
bedring av vannkvaliteten i Drammenselva,
nye veiløsninger og opprusting av
elvebredden. Ved sjø- og elvenære
transformasjonsområder understreket OF
viktigheten av å avsette brede grønt- og
rekreasjonsområder langs vannet som
inkluderer turveier, og å unngå nybygg
som fremstår som en sammenhengende
vegg sett i fra sjø/elv, samt at bygninger
ikke blir for dominerende i åpent
landskap. OF anbefalte videre kommunen
å vurdere sikring av sjønære områder
langs Svelvikveien med tanke på nye
friområder. OF roste Drammen kommune
for sykkelstrategien og strategi for utvikling
av grønne forbindelser, uterom og
fellesarenaer.

Kommuneplan Hvaler. OF var opptatt
av at utvidelser av småbåthavner ikke
må medføre negative konsekvenser for
naturvern- og friluftsinteressene. Å samle
enkeltbrygger i større anlegg, gjør at
kystlinja totalt sett blir mindre nedbygget.
OF understreket også viktigheten av å
tilrettelegge med flere båtutsettingsramper
og kajakkutsett i småbåthavnene. OF
støttet utredninger for å bedre sti- og
parkeringsmuligheter i randsonen til
Ytre Hvaler nasjonalpark og forslag om
å se nærmere på muligheter for å legge
dagens luftspenn på strekningen StokkenRød i bakken, bl.a. med tanke på bedret
landskapstilpasning.

Kommunedelplan for kystsonen, Røyken
I vedtatt planprogram for kommunedelplan
for kystsonen i Røyken 2014 - 2026, fremgikk det at ”det tas ikke sikte på å finne nye
friområder”. OF uttrykte seg derfor positiv
til at en likevel kom med konkrete forslag
til nye friområder i nytt planutkast. OF
støttet videre arbeidet med å få etablert

Regional plan for vannforvaltning i
vannregionen Glomma. OF berømmet
Østfold fylkeskommune for arbeidet med
regional plan for vannforvaltning. En god
forvaltning av våre vannressurser er viktig
for å sikre et rikt og naturlig artsmangfold,
samt god drikke- og badevannskvalitet.
Det ble understreket et stort behov for
mer kunnskap om miljøgiftene med
problemkartlegging som et viktig tiltak.
Det ble understreket utfordringer knyttet
til marint søppel og mikroplast i denne
sammenheng.

Privatisering i strandsonen, Nevlunghavn.

Publikumshenvendelser
Det er mange som er engasjert i det som skjer
i strandsonen, og mange henvender seg til OF
med ønske om at vi skal engasjere oss. Dette
gjelder alt fra ulovlig bygging, stengsler, dispensasjonssaker, ferdselshindre eller som en del av
planprosesser. Langt fra alle saker er det mulig
å engasjere seg i, og de fleste blir henvist til den
aktuelle kommunen, men ikke sjelden har saken
oppstått fordi interessenten mener at kommunens saksbehandling er feil eller mangelfull.
Et par eksempler på publikumshenvendelser
OF har tatt tak i
I Nevlunghavn i Larvik, ble OF kontaktet av
lokale beboere fordi en viktig snarvei i sjøkanten
i kommunens grøntstruktur mellom tettstedet
og en mye brukt badeplass, var blitt privatisert
med en tønsbergbrygge og forstøtningsmur.
Dette vanskeliggjorde ferdsel i området og
hadde en privatiserende effekt som medførte at
folk vegret seg for å ferdes her. Dette var tiltak
som OF ikke anså å være i tråd med Plan- og
bygningsloven og Friluftsloven. OF ba derfor
kommunen se nærmere på forholdene.
Ved Husvik i Tønsberg ligger et friområde der
OF fikk henvendelser om privatisering.
Eier hadde i 2015 kalt inn naboer i et møte
der han ba folk om ikke å oppholde seg i
friområdet, og begrunnet dette med sjenanse
for eierne. OF sendte en bekymringsmelding
til kommunen. Kommunen gav beskjed om
at det ikke er anledning til å begrense bruken
av det regulerte, men usikrede friområdet, og
mente at allmennheten både har oppholdsrett
og ferdselsrett. Grunneier ga muntlig
tilbakemelding om at han ikke ville bestride
dette.
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Kompetanse

Jacobineruta, her fra nordre del av
Håøya i Frogn, ble åpnet i 2015.
Den er en del av prosjektet
Historiske Vandreruter. Jacobineruta er også en del av kyststien.

OF er involvert
i en rekke
prosjekter som
er relevant for
friluftslivet. Midler
til prosjektene
kommer fra ulike
kilder, og ofte
får kommunene
løst oppgaver
tilnærmet uten
bruk av egne
midler.

Kyststiene
I 2015 hadde OF stort fokus på kyststiene. I
både Vestfold og Buskerud ble stien gått meter
for meter og kartlagt med tanke på bl.a.
skilting og informasjon. En av grunnene for
denne kartleggingen er det nasjonale Turskiltprosjektet, der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til
merking, skilting og informasjonstiltak knytta til
turruter. For å kunne søke om støtte,
er det satt krav om grunneieravtaler og
dokumentasjon av eksisterende trasé. Det er
det denne kartleggingen OF har gjort.

Vestfold
Økt engasjement. Vestfold var først ute med
å merke strekninger som kyststi. Aller først
var Larvik, hvor stien ble etablert tidlig på
1990-tallet. Vestfold fylkeskommune ønsket
innspill på status i merking og vedlikehold,
hvordan man kunne skape økt engasjement og
fokus på kyststien. Deltakelse i det nasjonale
Turskiltprosjektet var også et mål. Vestfold
Fylkeskommune har støttet prosjektet
økonomisk.
Fra nord til sør. Kartleggingen av ca 200 km
kyststi ble gjennomført ved å gå alle de aktuelle
kyststistrekningene, fra Svelvik i nord
til Larvik i sør. Fokuset har vært tilstand,
standard og kvalitet på dagens merking og
skilting og hvilket behov det er for å forbedre
dette. Det er også sett på tilgjengelighet
for personer med nedsatt funksjonsevne,
vedlikeholdsbehov og noen steder er det også
vurdert alternative traséer for stien.
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Varierende skilting. Generelt er det mye godt
arbeid som er utført for å skilte kyststier i de
enkelte kommunene. Det er mange fine og
opplevelsesrike turløyper langs sjøen. Det er
likevel svært varierende i hvilken grad stiene er
vedlikeholdt med tanke på skilt og merker.
Rapport. Rapport for gjennomgangen ble
oversendt Vestfold fylkeskommune i november.

Buskerud
I Buskerud har nå tre av fire kystkommuner
kyststier. Kyststien i Hurum er kartlagt og
rapport ble sendt til kommunen ved årsskiftet. I
Lier pågår drøftingen av hvordan stien fra 2014
kan utbedres ytterligere.
Hurum med egen avtale. Hele kyststistrekningen i kommunen, ca.50 km. totalt, er
kartlagt ved befaring. Alle eksisterende skilt og
praktiske utfordringer langs stien er dokumentert,
og OF har gitt kommunen anbefalinger om
ny skilting og tiltak for utbedringer av stien.
Alternative traseer og rundsløyfer er en del av
dette. Rapport om gjennomgangen i Hurum
ble sendt kommunen ved årsskiftet.
Geologisti. OF stilte i samarbeidsmøte
om utbedring av kyststien i Slemmestad,
hvor Geologimuseet, Røyken Historielag og
kommune var til stede. Målet er å utbedre
skilting og merking av kyststien, og å koble
denne sammen med geologistien.
Turskiltprosjektene på Engersand, Lier og
Kinnartangen, Hurum, ble ferdigstilt høsten
2015, med nye skiltpunkter og informasjons-tavle
på begge kyststistrekninger. I årets søknadsrunde
ble det også innvilget støtte til skilting og
informasjonstavle ved kyststien i Sandspollen.

Østfold
Kyststimerking Søndre Sandøy, Hvaler. Vi
har i 2015 fått tilsagn fra turskiltprosjektet for
å merke og oppgradere kyststien på Søndre
Sandøy. Prosjektet skjer i samarbeid med
Hvaler kommune og velforeningen. Prosjektet
ferdigstilles i 2016.
Skjellsbuveten, Vesterøy, Hvaler. Velforeningen har mottatt midler fra Turskiltprosjektet til å merke turstien ved
Skjellsbuveten ut til Utgårdkilen.
Botneveten, Hvaler. OF har startet arbeidet
med å rydde og merke kyststien opp til
Botneveten i 2015. Det vil bli en rundsløyfe på
ca. 2 km. Botneveten er et høydedrag på Kirkøy
med utsikt i alle himmelretninger. Området er
en av OFs mange friområder på Hvaler.
Kyststinettverk i Bohuslän, Østfold og Follo.
OF har fått ansvar for at fagpersoner som
er involverti kyststiarbeidet, har et fora for
samarbeid. Bakgrunnen er tidligere samarbeid
om interreg-prosjekter. OF arrangerte et møte
med befaring på Jeløya for de norske og svenske
kommunene i nettverket. Målet er å få til en ny
prosjektsøknad i Interreg for å opprettholde
innsatsen om stiene i Sverige og Norge.

Akershus
Bergholmen. I forbindelse med merking av
Jacobineruta (eget avsnitt side 27) fikk OF
etablert kyststi på Bergholmen og over deler
av Håøya i Frogn. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus godtok ikke merking på Søndre
Håøya.

Tanken bak Kulturlandskapsskolen er å spre praktisk kunnskap om ivaretakelse av forskjellig typer kulturlandsskap. Her fra et kurs om
humler på Jeløya i Moss. Humleentusiastene Eivind Krey Nitter og Roald Bengtson fra foreningen ”La humla suse” holder fram en steingjøkhumle til interesserte tilhørere på Jeløya i Moss. Samme humle er også innfelt.

Jacobineruta og ”Historiske vandrerruter”
En av de store satsningsområdene i Friluftslivets år var turstier, og
derfor satte DNT og Riksantikvaren i gang et samarbeidsprosjekt som
ble til Historiske Vandreruter. Nasjonalt er det 7 slike ruter og OF jobbet
hardt for å få med en del av kyststien i dette prosjektet. Resultatet ble
Jacobineruta som ble åpnet med over 100 fremmøtte den 24. august.
Denne ruta krysser Oslofjorden både til lands og til vanns fra Drøbak,
over Oscarsborg, Håøya og Bergholmen til Sætre og Færgestad på
Hurumlandet. Jacobineruta hedrer den sterke åttebarnsmoren Jacobine
som mistet sin mann tidlig, og som rodde ferge over sundet i over
40 år. Samtidig tar turen for seg den spennende byhistorien i Gamle
Drøbak, krigshistorien i Drøbaksundet, sprengstoffindustrien på Håøya
og i Sætre, samt fiskehistorien helt siden middelalderen i Sandspollen.
Jacobineruta er lagt ut som turforslag på ut.no.

Kartlegging og verdisetting av
friluftlivsområder i Østfold og Akershus
Miljødirektoratet har hatt fokus på kartlegging og verdisetting av
friluftslivsområder i flere år, og har motivert kommunene til å komme i
gang. Kartleggingen er et verktøy for bedre å kunne planlegge arealbruken. Samtidig kreves det at områder er kartlagt før en kommune
søker om statlige midler til sikring. Fylkeskommunene i Akershus og
Østfold har engasjert OF som koordinator for prosjektet. I Østfold
startet prosjektet i 2014 med en henvendelse til kommunene om å
delta. I Østfold har ni kommuner meldt interesse. I Akershus er seks
kommuner i gang. Meningen er at kommunene skal ha et kunnskapsgrunnlag for sine friluftsområder til bruk i plansaker, reguleringer og
temakart for friluftsliv. Dette vil danne et grunnlag for bl.a. kommuneplaner, planlegging og utvikling av friluftslivet og dessuten danne
et grunn-lag for å kunne vurdere en evt. statlig sikring av området.
Prosjektet er en ”skrivebordskartlegging”; det er en samling og
dokumentasjon av kunnskap, ikke en ”fysisk gå ut å måle og se tilstand”.
Kommunene eier prosjektet og skal gjøre jobben i egen kommune, bl.a.

er de ansvarlige for å sette ned arbeidsgrupper som er representative
for friluftslivet, OFs jobb er å koordinere, motivere og informere.

Kulturlandskapsskolen
Kulturlandskapsskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Færder
nasjonalpark, fylkesmannen i Vestfold/Utvalgt kulturlandskap og OF.
Prosjektet startet opp i 2014.
Spre kunnskap. Formålet med kulturlandskapsskolen er å spre
kunnskap til grunneiere og alle andre interessenter om historiske
kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel. Målet er å
skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgt
kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig.
Sekretariat. OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler
kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I 2015 er det
gjennomført totalt 12 kurs med totalt 160 deltakere. Flere av kursene
har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt personer i offentlige
organ. En av initiativtakerne til Kulturlandskapsskolen, bonde
Preben Fossaas, har vært kursleder for flere av kursene. Rødlistede
(truete) og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av prioriterte
naturtyper og kulturminner har vært noen av temaene. Nytt i 2015
var kurs utenfor Vestfold: ett kurs ble holdt på Jeløya i Moss og ett på
Hovedøya i Oslo, sistnevnte i nært samarbeid med Oslo kommune v/
Bymiljøetaten, Naturhistorisk museum og fylkesmannen. Kommunalog moderniseringsdepartementet muliggjorde med sin støtte et utvidet
kurstilbud i 2015.

Kunstfyret
Også i 2015 har Kunstfyret på Fyrsteilene på Nesodden hatt besøk
av over 600 elever fra skoler i Akershus. Pedagog og billedkunstner
Tony Larsson er vertskap på øya og har også rollen som tilsynsvakt for
friområdet og for kystleden på Fyrsteilene.
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Fakta om marin
forsøpling

Nedbrytningstid i havet

Marin forsøpling er en miljøutfordring
stadig flere får øynene opp for. Hvert
år havner store mengder avfall i
havet. Tidligere var man opptatt av
det visuelle, men det kan være andre
konsekvenser som er viktigere.

Plastflaske 450 år*
Engangsbleie 450 år*

Fiskesnøre 600 år*

Plastpose 10 - 20 år*

Forskere peker på:
• Plast som ligger i sjøen fragmenteres
i mindre og mindre biter, til slutt
ender det som mikroplast.

Sigarettsneip 1 - 5 år
Isoporkopp 50 år*

Stillehavsøsters danner rev i grunne bukter. Skjellene kan
etablere seg med en enorm tetthet. Derfor representerer de en
stor trussel mot områder som i dag brukes til bading.

Oslofjorden står overfor store
miljøproblem
Fagdag - Hvordan står det egentlig til med livet i Oslofjorden?
Det var spørsmålet OF og Fagrådet for Ytre Oslofjord stilte på en
heldags konferanse som samlet over 100 deltakere i Horten i oktober.
Med fokus på miljøutfordringene for Oslofjorden innledet forskere fra
bl.a. Havforskningsinstituttet; Norsk institutt for vannforskning, Norges
Geo-tekniske Institutt og prosjektledere for marine oppryddinger i
Horten og Sandefjord. Samarbeidet med fagrådet var inspirerende og
vi nådde et bredt publikum.

Fakta presentert på fagdagen i Horten:
Klimaendringene. Klimaendringene er ikke noe som kommer i
fremtiden, men som i høy grad skjer nå, og har virkning på artsnivå.
- I Nordsjøen har temperaturen steget med 1-2 grader siden 1980 – tallet.
- 1/3 av all CO2 som slippes ut, tas opp av havet. Dette bidrar til at havet
blir surere, og kan forstyrre kalkbalansen.
- Vi kan vente et våtere og varmere klima. Konsekvensene av dette er
oftere flom og større mengder med partikler ut i sjøen, noe som fører til
mer sedimenter på bunnen, og som gir dårligere lysforhold i bunnflora
og fauna. Mindre lys, gir mindre liv.
Nye arter, stillehavsøsters. Stillehavsøsters ble først registeret i
Norge på begynnelsen 2000-tallet. Siden den gang har arten hatt en
eksplosiv utvikling, og finnes nå mange steder i Sør-Norge. Østersen
danner rev som kan dekke bunnen fullstendig, i tillegg er de skarpe som
knivblader. Årlig produksjon/høsting av stillehavsøsters på verdensbasis er 5 millioner tonn, med en omsetting på milliarder. Her må det
handles raskt. En mulighet er å satse på kommersielt uttak. I mange
grunne bukter, ikke minst i Vestfold, har man merket hvor fort denne
svartelistede arten sprer seg, og hvor tett de legger seg (kan bli opp til
1000 individer pr m2). Forskere tror dette kan representere den største
biologiske endringen langs norskekysten siste 1000 år.

• Mikroplast kan komme inn i næringskjeden, bl.a. via plankton.
OF er involvert i nasjonalparkene i Oslofjorden på flere måter.
Bildet over er fra Verdens Ende der nasjonalparksenteret for Færder
nasjonalpark åpnet i juli. Den første utstillingen var MARLISCOutstillingen OF fikk til Norge, OF er representert i styret til
nasjonalparksenteret og har en kontorplass her.

Nasjonalparkene Ytre hvaler og Færder består i hovedsak av hav, men
også holmer og kystlandskap. Friområder som OF tidligere har sikret
utgjør det meste av den landbaserte delen av nasjonalparkene.

Marint søppel
OF har engasjert seg aktivt i kampen mot marin
forsøpling og jobber på flere plan med temaet.

Færder nasjonalpark. OF er med i samarbeidet om alle typer
spørsmål knyttet til forvaltning og tilrettelegging i nasjonalparken.
OFs rolle er primært å være talerør for friluftslivet, samt ivareta egne
områder som er innlemmet i nasjonalparken. OF bruker nasjonalparken
aktivt til arrangement gjennom året; aktiviteter for skoler, kurs i
kulturlandskapsskolen og guidede turer inngår. I forbindelse med
markering av toårsdagen, hadde OF hovedansvar for en aktivitetsdag
på Verdens Ende, et stort arrangement med mange deltakere. OF bidro
også med aktiviteter på åpningsdagen for nasjonalparksenteret.

OSPAR stranden på Akerøya,
Ytre Hvaler nasjonalpark.

OF og Ytre Hvaler nasjonalpark. I likhet med Færder nasjonalpark
deltar OF i nettverket av samarbeidspartnere i Ytre Hvaler nasjonalpark.
Oppgavene OF engasjerer seg i, er knyttet til tilrettelegging av områder,
stier og kystledhytter. I tillegg har OF ansvaret flere arrangementer. På
initiativ fra Svinesunskomiteen er OF med på å utvikle et prosjekt kalt
”holdbart reiseliv” i samarbeid med Kosterhavets nasjonalpark.

Stranda på Akerøya en versting. Stranden
som overvåkes, har en lengde på 100 meter,
og det registreres avfall fra vannkanten og i
hele strandens bredde. Den har vist seg å være
en av strendene i Europa hvor det registreres
mest avfall. Dette skyldes trolig utformingen
av stranden, hvordan den ligger i forhold
til kyststrømmer og utløpet fra Oslofjorden
og Glomma. Vi ser at mye av avfallet som
registreres her, kommer fra områder lengre sør
i Europa. Over 90 % er plast.

Oslofjordmuseet
Samarbeidet med Oslofjordmuseet fortsatte i 2015. Utstillingen om OFs
tilbud finnes i museets 2. etasje og denne er supplert med egen seksjon
om marin forsøpling. Oslofjordmuseet og OF har hatt flere felles
arrangementer i 2015, bl.a. båtkino i Middagsbukta.

Rydding og registrering. Siden 2011 har
Norge rapportert strandsøppel til OSPAR
(Oslo-Paris konvensjonen for bevaring av det
marine miljøet i det Nord-østlige Atlanterhav).
En av lokalitetene er på Akerøya i Ytre
Hvaler nasjonalpark. Her utføres rydding og
møysommelig registrering av avfallet.

Interregprosjektet ”Ren Kystlinje”
OF har det siste året jobbet sammen med flere
aktører for å få til et interregionalt prosjektsamarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark
for bekjempelse av marint søppel. I Norge er
Østfold fylkeskommune norsk prosjekteier.
Et stort antall av OFs medlemskommuner har
valgt å bli med.

Status for fiskebestander. I ytre fjord finner man svært lite torskeegg,
mens det i indre fjord er vesentlig bedre. Et tiltak som er foreslått er ikke
bare å ha minstemål, men også maksmål på fisk, fordi de store individene
produserer flere egg/avkom og har lengre gyteperioder.
Sukkertare er en art med markante endringer de senere årene. Flere
tidligere sukkertare-områder er nå dekket av nedslammede små ettårige rødalger og lange trådformete brunalger. Som en flerårig, varig,
skogdannende alge, er sukkertare viktig som leveområde for mange
andre arter, og har stor betydning for det lokale økosystemet. Stigende
temperatur i havet og økt avrenning av partikler fra land som slipper
mindre sollys nedover i vannet, er faktorer som truer denne viktige
algen.
Båtkino: I samarbeid med Oslofjordmuseet ble kortfilmen ”Langåra et sommerparadis” vist med lerret på kystledhytta Butikken i Asker.
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Melkekartong 3 måneder
Avis 6 uker

*kilde til mikroplast

Nasjonalparkene i Oslofjorden

• Mikroplast har også andre kilder
og finnes i en rekke produkter, bl.a.
kosmetikk og klær (bl.a. Fleece).

Plastholder til sixpack 400 år *

OFs rolle. Oslofjordens Friluftsråd skal bistå
Østfold fylkeskommune med å lede prosjektet i
Norge og ha hovedansvar for en av arbeidsgruppene. I november ble prosjektsøknaden
innvilget av interreg-sekretariatet. Prosjektet
startet opp 1. januar 2016 og går over tre år.
Totalbudsjett, inkludert støtte fra EUs regionale
utviklingsfond (ERDF) og Kommunal- og
moderniserings-departementet, er på rundt

Metallboks 50 år

fem millioner kroner samlet i Danmark, Sverige
og Norge.

Formidling og frivillighet. OF jobber for
økt oppmerksomhet og praktisk rydding på
flere måter.
Innsats med skoler. ”Min Kyst – formidling
og undervisning” involverer flere aktører,
og ledes av OF. Prosjektet har fått innvilget
kroner 400.000 fra Miljødirektoratets nye
post om bekjempelse av marint avfall. Det er
utviklet undervisningsmateriell med bl.a. en
modell der klasser adopterer og rydder en
strandstrekning. I forbindelse med prosjekter
er det også utviklet filmer tilpasset elever
i skolen – over og under vann. Moutmarka
og nasjonalparksenteret på Færder har
vært brukt som utgangspunkt for flere
undervisningsopplegg om temaet.

• Av alt avfall man finner på OSPARstranda på Akerøya, er 90% plast.

Ren Oslofjord – strandlinjen. Prosjektet
er et samarbeid mellom Skjærgårdstjenesten,
kommuner, frivillige lag og foreninger, og
avfallsselskaper. Prosjektet består av flere
delprosjekter:
• Koordinere strandrydding i Oslofjorden
utført av frivillige.
• Utvidet strandrydding, innsamlingssystemer,
transport og innlevering av marint avfall til
godkjente mottak ved Oslofjorden.
• Innsamling av båtvrak i MOVAR-kommunene
• Etablere ”ryddestasjoner” og utvikle pilot på
”Ryddenett”
OF søkte om 1.275.000 kr hos Miljødirektoratet,
men fikk i denne omgang bevilget kr 185.000
til delprosjektet. I 2015 ble det satt ut ryddestasjoner i kommunene Moss, Råde og Hvaler
som et prøveprosjekt.

Foredrag og kunnskapsspredning. Mandag
28. september inviterte Fylkesmannen i
Oslo/Akershus OF med ut til Bleikøya for å
identifisere og kartlegge marint søppel. Fokuset
var å identifisere kilder og vurdere tiltak. NRK
Østlandssendingen laget reportasjer både i
radio og TV. OF deltok med Liv-Marit Hansen
som informerte om funn, registreringer og
kilder.
MARLISCO. I slutten av september åpnet
en utstilling med fokus på marin forsøpling
på nasjonalparksenteret på Verdens Ende.
Utstillingen har tidlige vært innom 15 land.
MARLISCO var et 3-årig prosjekt (2012-2015),
med formål å skape oppmerksomhet, dialog,
fremme medansvar og definere en felles
visjon for bekjempelse av marint søppel.
Utstillingen var en gave til OF fra en av
våre samarbeidspartnere, KIMO-Danmark,
Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon. Ryddestasjoner, som her i Moss, der alle oppfordres
til å rydde, skal OF sette ut flere steder.
I 2016 flyttes utstillingen til Ytre Hvaler.
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Noter
s 34

Driftsinntekter
Kontingenter

9

Administrasjonsstøtte

Resultat og budsjett

Sikring

– nye områder til friluftslivet

Regnskap 2015

For friluftslivet
Budsjett

Resultat

31.12.2015

Resultat

31.12.2015

31.12.2014

9 978 000

9 998 154

9 535 291

960 000

1 043 000

942 000

Andre driftsinntekter

10

400 000

336 481

240 903

Kystled

11

5 330 000

5 037 056

5 645 220

Friområder

12

1 540 000

768 675

546 450

Vimpel og småbåt

59 000

Natur og friluftsveiledning
Løpende prosjekter

13

1 950 000

3 017 880

1 610 730

1 000 000

2 010 630

537 459

Kyststi
Skjærgårdstjenesten

718 262
14

Sum driftsinntekter

700 000

513 813

683 517

21 858 000

23 502 951

19 741 570

Driftskostnader
Kystled

11

2 200 000

3 284 774

3 499 297

Friområder

12

1 700 000

824 103

272 760

Vimpel og småbåt

0

292 261

435 797

NFV

150 000

431 515

163 008

2 212 764

16 500

Løpende prosjekter

13

Kyststi
Oddane Fort i Larvik er på 230 daa. I 2015 ønsket Forsvarsbygg å avhende området.

De fleste av friområdene ved fjorden er på et tidspunkt kjøpt opp, eller det er
inngått evigvarende avtaler. Det er dette vi mener med at et område er sikret. Et
sikret område muliggjør tilrettelegging for friluftslivet.

Skjærgårdstjenesten

108 071
14

Sum varekostnader

Økning i antallet
innbyggere i
oslofjordregionen
krever flere friområder.
Ny og allsidig bruk
krever tilrettelegging.
Allemannsretten
gir rett til ferdsel og
opphold i utmark. På
fjellet eller i marka er
ferdsel og opphold stort
sett uproblematisk.
I strandsonen er
situasjonen annerledes;
Byggeforbudet i
Oslofjorden kom
sent, og uten sikring
av friområder hadde
kysten vært langt
mindre tilgjengelig. De
sikrede friområdene
gir kommunene
og OF mulighet for
å tilrettelegge for
friluftsliv.
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Statsbudsjettet . I Statsbudsjettet for 2015 var 26
millioner satt av til sikring av friområder på landsbasis.
Dette var 10 millioner mindre enn foregående år.
Departementet overførte 10 mill. av sikringsmidlene til
friluftsaktiviteter i forbindelse med Friluftslivets år.

Sikringssaker OF har vært involvert i 2015:
Langgrunn, Horten. Gjelder et 35 mål stort område
ved Langgrunn, med 450 meter strandsone og kyststi.
Området ligger mellom eksisterende friområder.
En større bygning som brukes i kystleden inngår
i eiendommen. OF har leieavtale med eier Horten
havnevesen om bruk av bygningen. Det er vedtatt
å overføre eiendommen fra havnevesenet til
kommunen. OF er fra kommunens side forespeilet
et videre leieforhold av kystledhytta. OF utarbeidet i
samarbeid med havnevesenet en sikringssøknad og
Miljødirektoratet bevilget opptil 1,2 mill. for å sikre en
avtale og tilrettelegge området for friluftsliv.
Område ved Lahellholmen, Røyken. Etter
henvendelse fra Drammen klatreklubb ble et
område sør-øst for Lahellholmen befart sammen
med kommunen, fylkeskommunen, OF og Drammen
klatreklubb. Det ble sett på områdets friluftslivsverdier
og muligheter for tilrettelegge for friluftsliv og klatring.
Etter befaring ble grunneier kontaktet av OF med tanke
på en avtale eller kjøp. OF nådde ikke fram overfor
grunneier, og har derfor skrinlagt sikringssaken.

Oddane fort, Larvik. Forsvarsbygg signaliserte i
september at de ønsket å selge Oddane fort. I tråd
med Statens avhendingsinstruks ble andre statlige
etater, og deretter Larvik kommune forespurt om
de ønsket å overta det 283 mål store området. Det
tyske flankefortet fra 2. verdenskrig ble vernet av
Riksantikvaren våren 2015. Vernet legger sterke
føringer på bruken av området og krav om ivaretaking
av de over 100 fredede objektene. OF tok kontakt
med Larvik kommune og regionale myndigheter for å
kartlegge holdningen til sikring av Oddane fort, som ble
klassifisert som regionalt viktig i en friluftskartlegging
i 2005. Ingen statlige eller offentlig etater ønsket å
overta driftsansvaret for området med bakgrunn i
uoversiktelige kostnader knyttet til vedlikehold. OFs
styre mente at Forsvarsbygg fortsatt bør stå som fester
av Oddane fort. Anlegget burde i større grad åpnes for
organisert allmenn tilgang.
Omsåsen og Oleanas utsikt, Nesodden. Turveien og
utkikksplassen, ”Oleannas utsikt” ble etablert i 2012.
Det er i dag en helhetlig tilrettelegging med parkering,
turvei og utkikksplass for rullestolbrukere. Parkeringen
er statlig sikra, mens turveien og utkikksplassen ligger
på eiendommen til Stiftelsen Sofienlund. OF har
inngått og tinglyst avtale med stiftelsen om arealet.
Grunneieren er positiv til friluftsbruken, men ønsker
finansielle bidrag til oppgradering av adkomstveien,
Miljødirektoratet har gitt OF en bevilgning til dette,
men utfallet er usikkert.

920 114

1025 874

5 170 000

8 073 602

5 413 236

Lønnskostnader

15

12 492 000

11 551 711

10 964 585

Andre personalkostnader

15

70 000

125 105

65 077

12 562 000

11 676 816

11 029 662

108 224

0

Sum lønnskostnader

Sikring
– er det noe vits?

1 120 000

Avskrivinger transportmidler
Kostnader lokaler

700 000

667 308

693 888

Leie maskiner og utstyr

500 000

523 387

451 644

269 706

85 526

Kostnader anskaffelser
Eksterne honorarer

15

185 000

220 089

148 736

Kontorkostnader

16

635 000

891 016

781 750

435 335

385 777

Bilkostnader
Reise, diett, bilgodgjørelse

725 000

314 722

345 965

Salg, reklame og informasjon

350 000

295 832

376 615

Gaver og kontingenter

20 000

31 566

17 922

Forsikringer

469 000

4 524

-

98 907

94 306

Andre kostnader
Sum driftskostnader

3 584 000

3 860 616

3 382 129

Sum totale driftskostnader

21 316 000

23 611 033

19 825 027

Driftsresultat

542 000

-108 083

-83 457

Finansinntekter

175 000

112 243

219 916

Finanskostnader

0

669

636

Sum finansposter

175 000

111 573

219 280

717 000

3 491

135 823

Årsresultat

17
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Eiendeler

Egenkapital og gjeld
Noter
s 34

31.12.2015

31.12.2014

Eiendommer

1

6 853 995

6 853 995

Båt

2

0

Bil

2

Noter
s 34

31.12.2015

31.12.2014

Fond til sikring og opparbeidelse

17

3 040 551

3 040 551

33 000

Kapital

17

6 409 840

6 409 840

237 776

313 000

Årets resultat

17

3 491

7 091 771

7 199 995

Sum egenkapital

963 600

0

Egenkapitaltilskudd KLP

263 713

239 319

Sum finansielle anleggsmidler

1 227 313

239 319

Sum anleggsmidler

8 319 084

7 439 314

Balanse

Anleggsmidler

Sum varige driftsmidler
Andre fordringer

3

Egenkapital:

9 453 881

9 450 391

Depositum kajakkstativ

107 697

35 000

Sum avsetning og forpliktelser

107 697

35 000

28 000

28 000

Sum langsiktig gjeld

28 000

28 000

Gjeld:

Pantelån

Omløpsmidler

5

Kundefordringer

370 117

-11 428

Lønnsforskudd

0

-15 227

Mellomregning Aust-Agder Turistforening

0

-136 913

Leverandørgjeld

875 379

125 615

Fordring kommuner/fylke

0

185 610

Forskuddstrekk

480 311

446 051

Forskuddsbetalte kostnader

565 079

45 000

APO-Fond trekk

-4 410

-6 460

Sum fordringer

935 196

67 042

Skyldig arbeidsgiveravgift

267 883

276 544

Kontanter

13 439

2 240

Bankinnskudd

6 647 107

7 395 235

516 919

501 017

Sum Bankinnskudd og kontanter

7 177 465

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Skattetrekk

4

Forskudd fra kunder

6

923 549

Kundefordringer

384 667

DNB, Mastercard

0

-17 317

7 898 492

Skyldig feriepenger,
inkl. påløpt arb.giveravgift

1 149 486

1 087 257

8 112 661

7 965 534

Annen påløpt kostnad

7

129 302

79 529

16 431 745

15 404 848

Opparb. ørem. midler

8

2 636 000

3 899 084

Annen kortsiktig gjeld

0

1 154

Sum kortsiktig gjeld

6 842 167

5 891 457

Sum gjeld

6 977 864

5 954 457

Sum egenkapital og gjeld

16 431 745

15 404 848

Regnskap for 2015 er vedtatt av OFs styre 4. februar 2016

Regnskapsprinsipper
Regnskapet for Oslofjordens Friluftsråd er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for
små foretak.
Klassifisering og vurdering av balanseposter: Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler
vurderes til anskaffelsekost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler
og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi.

Sign.

Fordringer. Fordringer oppføres i balansen til pålydende.
Varige driftsmidler. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over økonomisk levetid dersom de har levetid på over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende.
Salgsinntekter. Salgsinntekter består av kontingenter fra medlemmer: Kommuner, fylkes-kommuner og støttemedlemmer,
leieinntekter fra kystledhytter, og støtte til løpende prosjekter.Salgsinntektene følger kontantprinsippet gjennom året, men
periodiseres ved årsskiftet.
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Sign.

Sign.
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11 kystled

1 Eiendommer
Rettigheter

Sum

3 379 845

3 474 150

6 853 995

31.12.2015
3 379 845
3 474 150
Regnskapsført verdi.
2 Driftsmidler
				

6 853 995

Noter

Eiendommer
31.12.2014

Bil:
Focus

Konto: Arbeidsbåt

Bil:
Transporter

Historisk kostpris

165 000

148 594

Akk. avskrivinger

132 000

37 594

35 000

Bokført verdi 01.01.15

33 000

111 000

202 000

Ordinære avs.

33 000

27 724

47 500

-

83 276

154 500

Bokført verdi 31.12.15

237 000

Lineære avskrivninger er brukt.
3 Andre fordringer 		
Andre fordringer kr 963 600,- er tilskuddsordninger som er utbetalt i 2016,
men som tilhører 2015 og er ferdige prosjekter, inntektsført i 2015.
4 Bundne midler 		
Bundne skattetrekkmidler er kr 516 919,- pr. 31.12.2015.
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2015 utgjorde kr 480 311,-.
5 Pantelån 		
Evigvarende pantelån.
6 Forskudd fra kunder
Kystled leieinntekter indre fjord
Kystled leieinntekter ytre fjord vest

460 972
166 014

Kystled leieinntekter ytre fjord øst

287 719

Kystled leieinntekter Haldenkanalen
Sum forskudd fra kunder

8 844
923 549

8 Øremerkede midler 		
Av øremerkede midler finnes i første rekke istandsetting av kystledhytter og
friområder, men også innbetalinger til prosjekter og brukerbetalinger for
kystleden i 2016.

Forskuddsbetalte inntekter
Sum øremerkede midler

995 000
865 000
776 000
2 636 000

9 kontingentinntekter
Kontingenter kommuner
Kontingenter fylkeskommuner
Kontingenter foreninger
Kontingenter støttemedlemmer
og vimpelabonnenter
Sum kontingenter

6 178 943
1 767 821
61 800
1 989 590
9 998 154

10 andre driftsinntekter
Salg av bøker o.l.

104 285

Arrangement: seminarer, fagdag, turer
Annonseinntekter og lignende
Gebyrer
Andre inntekter; grasrotandel
Sum andre driftsinntekter

37 750
25 000
100 917
68 529
336 481

		
17 egenkapital

Ek pr. 31.12.2014
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Fond til sikring og
opparbeidelse

Kapital

Sum
egenkapital

3 040 551

6 409 840

9 450 391

6 409 840

9 453 881

Årets overskudd

3 491

Ek pr. 31.12.2015

3 044 041

2 107 069
1 101 707
638 515
123 317
68 596
6 002
991 850
5 037 056
1 876 999

Istandsetting kystled

1 367 430

Kystled felleskostnader
Sum kostnader kystled

40 345
3 284 774

12 friområder
• Inntekter:
Brukerbetalinger: teltavgift		
Utredning,bistand i planlegging o.l. friområder
Støtte tilrettelegging friområder
Sum inntekter friområder

52 622
5 000
711 053
768 675

• Kostnader:
Drift områder		

399 814

Istandsetting områder		
Leieutgifter områder		
Sum kostnader friområder

283 392
140 897
824 103

13 løpende prosjekter

7 Annen påløpt kostnad 		
Annen påløpt kostnad kr 129 302,-; div. kostnader kystled: mottatt faktura
datert i 2016, men kostnaden gjelder for 2015.

Opparb. ørem. midler, friområder,kystledhytter
Prosjekt ørem. Midler

• Inntekter:
Leieinntekter kystled indre
Leieinntekter kystled ytre vest
Leieinntekter kystled ytre øst
Andre kystledinnt.: Haldenkanalen
Andre kystledinnt.: Aust-Agder, provisjon
Andre kystlederinntekter
Støtte tilrettelegging kystledhytter
Sum inntekter kystled
• Kostnader:
Drift kystled, eks. lønnskost.

3 491

• Inntekter:
Brukerbetaling, kajakklagring
Utredninger, bistand i planlegging o.l.

51 564
417 866

Støtte tilrettelegging prosjekter
Sum inntekter løpende prosjekter

1 541 200
2 010 630

• Kostnader:
Løpende prosjektkostnader

2 212 764

Sum

2 212 764

14 Skjærgårdstjenesten
• Inntekter:
Godtgjørelse Skjærgårdstjenesten		
Skjærgårdstjenestens virksomhet		
Sum inntekter Skjærgårdstjenesten		
• Kostnader:
Skjærgårdstjenesten tilskudd
Skjærgårdstjenesten sekretariatet
Sum kostnader Skjærgårdstjenesten
		
15 lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift

296 503
217 310
513 813
793 335
126 779
920 114

2015
9 151 152
1 437 695

2014
8 406 001
1 388 696

KLP-pensjon
962 864
1 166 888
Andre personalkostnader
125 105
68 077
Sum lønnskostnader
11 676 816
11 029 662
		
Det er i 2015 utbetalt kr 733 884,- i lønn til direktør. I tillegg ble han beskattet for
fri bil kr 122 955,- , hans andel av pensjonskostnad var kr 124 975,-.
Godtgjørelse til tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var kr 122 050,-.
Arbeidsgivers pensjonsandel til KLP er 11,5% av lønn i 2015. Brutto påløpt
pensjonsforpliktelse er kr 13 532 904,- og pensjonsmidler er kr 9 944 475,-.
Ordningen omfatter 17 personer i 2015. Årets pensjonspremie er kr 962 864,- er
utgiftsført i sin helhet.
Det er kostnadsført kr 50 031,- i revisjonshonorar. Videre er det kostnadsført
kr 31 437,- i rådgivning.			
16 kontorkostnader		
Kontorkostnader utgjør kr 891 016, herav utgjør telefon kr 126 709,og porto Kr 365 951,-.
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