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Forsiden: Gullholmen fyr utenfor Jeløya i Moss. Hytta åpnet som kystledhytte i 2016.

Stadig større fokus på friluftsliv
Året 2016 var OF på flyttefot. Aktiviteten
var likevel på topp. Valg av Slemmestad
som ny hjemmehavn var blitt besluttet
etter grundige overveielser. Stor takk til
innsatsen fra de ansatte!
Stortingsmelding nr 18, Friluftsliv, ble
behandlet av Stortinget i 2016. Regjeringen
skriver her at «det understrekes at et
godt samarbeid mellom det offentlige
og de frivillige organisasjonene / interkommunale friluftsrådene er viktig
for å nå de nasjonale målsetningene i
friluftslivarbeidet, og regjeringen bidrar
til at disse har gode rammebetingelser.»
Dette vil OF verdsette.
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En av OFs kjerneoppgaver er å sikre og tilrettelegge for tilgang til fjorden.
Sikring av god tilgang til strandsonen for allmenheten er en stadig større
utfordring, ikke minst på grunn av knapphet på mulige arealer og derav
høye kostnader. Stor oppfinnsomhet for finansiering er ikke alltid nok. Det
så vi klart i saken om Slevik skanse i Fredrikstad hvor private interesser
utkonkurrerte det offentlige spleiselaget. Kommunene kan også selv gjøre en
innsats for tilgjengeligheten. Regjeringen oppfordrer bl.a. kommunene til å
fjerne ulovlige stengsler i strandsonen.
Også i 2016 hadde vi et jubileum. På Brunlanes i Larvik ble den første
kyststien etablert for 25 år siden. Dette måtte selvfølgelig feires. Flere stier
har blitt rustet opp og nye strekninger er kommet til. Det ønskes å gjøre flere
stier til rundløyper. Aktiviteten innen friluftslivsveiledningen var nesten like
høy som i Friluftslivets år i 2015. Og antall kystledhytter har rundet 50.
Alt OF gjør er avhengig av samarbeid med andre. I tillegg til det offentlige
bidar frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. På denne måten får vi
mer ut av hver krone som settes inn. OFs styrke er at vi kan operere raskt,
målrettet og (nesten) uavhengig av kommunegrenser. OFs «tjenester» er
for alle. Dette vil det fortsatt være, også etter kommunereformen. Da vil
det bli færre kommuner og flere mennesker som sogner til fjorden. Noen
innlandskommuner er i dag assosiert til OF. Det er et åpent spørsmål om vi
skal gå videre på denne veien.
Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 omtrent samtidig som vi fikk
rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Stortingsmeldingen fra 2016
tar opp behovet for å vurdere utvidelsen av oppgavene. OF håper vi kan
samordne innsatsen bedre mellom OF og Skjærgårdstjenesten.
Mesteparten av søppelet i og langs fjorden, er plast – stort og smått. På
60 - 70-tallet var det utslipp fra industri og husholdninger som utgjorde
den store forurensningen. Å rydde vekk søppel, samt å bidra til å åpne opp
etter gjengroing, har opptatt OF mer og mer. Bare på strekningen Oslo/
Bunnefjorden ble det samlet inn 220 tonn søppel. Skjøtsel er også viktig. Det
viser seg at rydding i gjengrodde områder, også bidrar til å redusere flått.
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OF er opptatt av å nå ut til barn og unge med læring om naturen og friluftsliv.
Nå sist er det utarbeidet et undervisningsopplegg med tema Marin forsøpling
og om Levende vassdrag.
Vektlegging av oppgaver vil endre seg etter som nye problemstillinger melder
seg. Det er viktig med jevnlig kommunikasjon mellom OF og våre partnere. I
2016 gikk vi inn i en ny fireårs periode med nyoppnevnt styre og friluftsråd.
En gang i perioden ønsker styret at man drøfter strategien for kommende
fire år. Derfor vil strategiplanen bli drøftet på årsmøtet i 2017, før den
bearbeides og sendes på høring. Vedtak forventes på årsmøtet i 2018.

Inger Johanne Bjørnstad
Styreleder
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1. Flytting fra Sandvika til Slemmestad preget året.
2. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var med ut på strandrydding i Samuelsbukta på
Mellom-Bolæren. Sammen med Mellem-Bolærens Venner ble det ryddet 120 kg
strandsøppel lørdagen han var med.
3. Mye har skjedd på kyststiene; her kommer et nytt skilt på plass i Sandspollen, Hurum.
4. En av seks nye kystledhytter åpnes av ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele.
5. I regi av Kulturlandskapsskolen, der OF er sekretariat, ble det gjennomført fem kurs i
2016. Her i fra kurset på Mellom-Bolæren, der arkeolog Cathrine Stangebye Engebretsen
fra Vestfold fylkeskommune fortalte om skjøtsel av kulturminner.
6. Blåsopp i Fredrikstad er et utsiktspunkt rett over Slevik skanse. Området har vært
sentalt i 2016 av flere grunner; 1) Martin (bildet) i OF-staben har jobbet med grunneieravtaler for denne delen av kommunen, 2) Slevik skanse, rett under utsiktspunktet, kunne
blitt Norges største sikringssak, 3) OF gikk i mot kommunens planer om å bruke en del av
kyststien som vei til planlagte hyttefelt.
7. OF har hatt mange aktiviteter for barn og unge; her fra ferieklubb i Rygge.
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8. Samarbeidet med Skjærgårdstjenesten står sentralt i mye av det OF driver med; her er
enhetene i Hvaler og Fredrikstad sammen på markering av strandryddedagen.
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For friluftslivet

Kyststier

Kyststiene

– stor betydning for friluftslivet i 25 år

2 5 å r!

Den første kyststien ble etablert i Larvik i
1991. Få «nyvinninger» innen friluftslivet
har hatt større betydning for folk i
kystnære strøk – kyststien har spredt seg
til flere hjørner av landet og har også fått
avleggere i utlandet.
Den første kyststien ble anlagt for 25 år siden. I september var det
en stor markering av 25 årsjubileet på Rakke ved Stavern. I tidligere
Brunlanes kommune hadde flere av eiere av landbrukseiendommer
tatt til orde for en samlevei i nedkant av jorder og skogholt som et
avgrensende belte mot sjøen. Kystveien ble lansert som en idé.
For enkelte eiendommer var det ønskelig at kystveien ble en strandsoneavgrensing for bygging av fritidseiendommer, men dette var ikke i
samsvar med Rikspolitiske retningslinjer, og vant ikke gehør hos
myndighetene. Alternativet ble lansert av landbrukskontoret; en kyststi
som delvis fulgte samme trasé som den påtenkte kystveien. En vesentlig
grunn til at man lykkes, var landbrukskontorets medvirkning og at
næringens interesser ble ivaretatt. Noen av hytteeiere var mer skeptisk til
en tursti over tomtene.
Merkevare. Det fantes stier og veier i kystlandskapet også før kyststiene,
men det banebrytende var å se stiene i sammenheng, etablere
egen logo, egne fargekoder på merkingen; «merkevaren» kyststi var
etablert. Kyststiene går vanligvis over et stort antall eiendommer (bl.a.
hytteeiendommer) og det har vært– og er fortsatt – en stor utfordring å
få til avtaler om å merke sti over disse. Viktigste partier og turmål er de
sikrede friområdene der turgåeren stopper for rasting, bading, fiske o.a.
Friområdene. OFs bidrag besto først og fremst i å stille friområder til
disposisjon. I tidligere Brunlanes kommune, har OF sikret mange av dem.
OF og kommunens parkeringsplasser ble utgangspunktene for turer.
OF bevilget også et pengebeløp (kr 25.000) til etableringen av den første
kyststistrekningen på ca. 30 km fra Helgeroa til Stavern i 1991.

Tiltak og
endringer
på kyststien
2016:
Østfold

Kyststien på
Onsøy, styrking av
kyststien i vakker
østfoldskjærgård
Med ønske å
oppgradere kyststien
på Onsøy engasjerte
Fredrikstad kommune OF for å bidra med kompetanse i forhold til kartlegging
av deler av kyststien og hente inn og få underskrevet grunneieravtaler.
Kyststien berører ca. 100 grunneiere på 30 km. Det er en økende tendens til
privatisering i området og viktig å avklare ferdselsrettighetene. Kartleggingen
av kyststi-traseen kom i gang i 2016, og det omfattende arbeidet fortsetter i
2017.
Kyststien på Søndre Sandøy, vandring i bilfritt paradis. Etter en lengre
prosess med grunneieravtaler, befaringer og gps tracking av kyststi-traseen
på Søndre Sandøy, Hvaler, ble arbeidet fullført med skilting og oppsetting
av nyproduserte informasjonstavler. Øyboerne på Søndre Sandøy ønsket å
bevare to turstier fra tidligere, Hjertestien og Kløverstien, det ble derfor frest
inn hjerter og kløvere i de nye kyststiskiltene, hvilket resulterte i unike og
ekstra fine turskilt, som fremdeles følger turskiltmalen.

OF med ulike roller
OF har hatt mange ulike roller, fra å ha ansvaret for grunneieravtaler,
Kyststien mellom Guttormsvauen og Kuvauen; opplevelse av Ytre
merking og drift til et mer koordinerende og overordnet systemansvar.
Hvaler nasjonalpark. Guttormsvauen og Kuvauen er to svært populære
Dette beror på hvilken kapasitet og kompetanse den
utfartsområder på Vesterøy. Det har blitt merket kyststi mellom
enkelte kommune har. OFs gjennomgang og vurdering av
OF har
de to områdene. Dette er allerede en velkjent og populær tur hos
kyststiene i Vestfold og i Hurum i 2015 nevnes spesielt.
utarbeidet
lokalbefolkningen, men den nye merkingen fører til at enda flere vil
mal til skilting oppdage den naturskjønne strekningen. Også omtalt på side 14.
Her avdekket man behov for oppgraderinger, vedlikehold
og merking
av merking og skilting, etablering av avstikkere og rundav kyststi.
Kyststi på Botneveten, høyeste punktet på Kirkøy
løyper. Nærmere tilknytning til kollektivnettet og
Denne ligger
Hvaler kommune har bestemt at alle merkede stier i kommunen skal
forbedring av parkeringsforhold er andre viktige
tilgjengelig
klassifiseres som kyststi, siden dette er en øykommune hvor man aldri
spørsmål. Å bygge opp et apparat som foretar det årlige
på Turskilter langt fra sjøen. «Botneveten» på Kirkøy er en mer skogspreget tur enn
vedlikeholdet har vist seg komplisert flere steder, men
prosjektets
mange andre strekninger langs kyststien. Den merkede kyststien er en
det finnes også kommuner der man har lykkes gjennom
nettsider og
rundløype på om lag 1,5 km som går opp over toppen av Botneveten, som
avtaler med frivillige. Blant annet gjør flere turistforeninger
bygger på
med sine 70 moh. er det høyeste punktet på Kirkøy, og ned på nordøstsiden
et flott arbeid med drift og vedlikehold av kyststier. Larvik
prinsippene
hvor man følger grusvei tilbake til parkeringsplassen. Dette er en relativt
og Omegn Turistforening (LOT) har hattansvaret for
i Merkeenkel tur hvor belønningen er en fantastisk utsikt fra toppen. Også omtalt
kyststien i Brunlanes i mange år og gjør en stor innsats.
håndboka.
på side 14.
Også turlaget i Asker nevnes i samme forbindelse.
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Kyststier
T.v: Som den
siste av OFs
medlemskommuner
planlegger
Drammen
kyststi fra
Rundtom og
sørover. Her er
representanter
fra kommunen
på befaring.
OF var med.

T.v: OF har i 2016 lagt ned mange timer for å forbedre kyststiene. Inger-Marie Gulliksen og Anne Sjømæling går på kyststien ved Ringshaug i Tønsberg i
forbindelse med det nasjonale turskiltprosjektet. I midten: Martin Marvig Bak Pedersen setter opp skilt på Søndre Sandøy, Hvaler. Her ble det utført et
omfattende arbeid som inkluderte gjennomgang av grunneieravtaler, skilting og produksjon av informasjonstavler. T.h: Direktør Rune Svensson setter opp
skilt ved Engersand i Lier.

Akershus

Det er stadig utvikling på kyststiene i Akershus og de fleste kommunene er
nå selv pådrivere. Prosjektet «Kyststiene i Akershus» går tilbake til 2007 da
fylkeskommunen og OF planla kyststilinjen gjennom Follo-kommunene. OF
bidrar fortsatt med kompetanse på det overordnede nivået med Kyststi-mal,
utforming av søknader, befaringer, utarbeiding av skiltplaner og rådgivning.
Bunnefjorden. Kyststi gjennom kulturlandskap og furuskog. To
kommuner kom i havn med kyststistrekninger i 2016: I september hadde
Ås kommune en storstilt åpning av sine første 5 km kyststi i Bunnefjorden.
Det lokale turlaget har i samarbeid med OF og kommuneadministrasjonen
skiltet og merket hele strekningen fra Nesset til Oppegård. Nord for Breivoll
har en strekning blitt utbedret med grus og det skal lages en «sherpasti» på
grensen til Oppegård.
Nesoddens vestside. Solnedganger med utsikt over fjorden. I
november ble det markert at 6 km fra Svestad brygge til Fagerstrand ble
åpnet i Nesodden kommune. Det er tegnet grunneieravtaler og utført
tilrettelegging med trebru, skilt og merking. OF og kommunen har sammen
søkt turskiltmidler i tillegg til at kommunen selv har bidratt økonomisk.

Buskerud

Kyststiprosjektet i Hurum. OF leverte rapport for kyststiprosjektet i
Hurum januar 2016 og presenterte den for folkevalgte i mars. I tillegg
til en redegjørelse for kyststiens tilstand, inneholdt rapporten en rekke
anbefalinger for det videre arbeidet i kommunen. Rapporten ble godt
mottatt, og dannet grunnlaget for en rekke utbedringstiltak sommeren 2016.
OF har fortsatt å bistå kommunen, bl.a. med avtaleinngåelse på en ny

strekning ved Rødtangen sørvest i kommunen. Det er også sett nærmere
på mulighetene for en utvidelse av kyststien med en rundsløyfe på Verket.
Sandspollen, Hurum. Skog og uberørt natur. Turskiltprosjektet
i Sandspollen, omsøkt i 2015, ble ferdigstilt høsten 2016, med nye
skiltpunkter og informasjonstavle.
Drammensfjorden. Kyststier innenfor Svelvikstrømmen. OF har
også hatt jevnlig kontakt med Røyken og Lier kommuner om utvidelser
og forbedringer og hatt felles befaring i Drammen med kommunens
friluftsansvarlige.

Vestfold

OF har bistått flere kommuner i Vestfold med oppgradering av skilting
av kyststiene. Gjennom det nasjonale turskiltprosjektet (finansiert av
Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen), har OF samarbeidet med Stokke,
Tønsberg og Sande kommuner med skiltplaner og bestilling av skilter.
Hele kyststien i Stokke er ferdig oppgradert med nye skilter og stedsnavn.
I samarbeid med Ilene besøkssenter har OF samskiltet Grevestien med
kyststi, pilgrimsleden, Rakkåsstien og Bergstien i Tønsberg.
Tjøme kommune har fått bistand til bestilling av skilter for ny kyststi vest
på Hvasser. I tillegg arbeides det med et prosjekt om skilting fra Havna
via Torås fort og til Verdens Ende i samarbeid med Tjøme kommune. I
samarbeid med Tønsberg kommune er det igangsatt et prosjekt for å
forlenge kyststien nordover til Åsgårdstrand. I Tjølling i Larvik er turistforeningen engasjert med å fremskaffe avtaler med grunneierne; OF er
rådgiver i prosjektet.
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For friluftslivet

Kystled

Kystleden

opplevelse, friluftsliv og aktivitet

Etter at seks nye hytter åpnet i
2016 er det totalt 52 kystledhytter i
Oslofjorden og 4 i Haldenkanalen.
Over 30.000 sengedøgn viser at
kystleden er et populært tilbud.
Booking gjennom året. Mange har etter hvert fått et nært forhold til
kystleden. Gjennom året ble det totalt foretatt 3800 bookinger, som resulterte
i 30.400 sengedøgn (et tall som fremkommer fra egenrapportering om hvor
mange som skal være med på turen). Dette er en økning på 5 % fra året før.
Åpning i november. Det har blitt tradisjon å åpne for booking for kommende
sesong i november. På de mest populære hyttene bookes en stor del av
sesongen allerede da. Det er likevel fullt mulig å finne et sted å reise til for en
overnatting eller to gjennom sommeren.
Belegg. I 2016 var de mest populære hyttene: Homlungen fyr på Hvaler
med 148 bookingdøgn, etterfulgt av Bestemorstua i Oppegård (141) og
Rødstua (140) på Nesodden hele sesongen sett under ett. Lille Startbua på
hvasser, Tjøme, er også høyt oppe med 120 døgn, men med kortere sesong.
Høyest belegg er det selvsagt om sommeren, da flere av hyttene har en
beleggsprosent på over 90 %.
56 hytter. Totalt har 56 hytter vært tilgjengelig i Kystleden i Oslofjorden
i 2016, fordelt på 13 i Østfold, 19 hytter i Ytre fjord vest, 4 i Buskerud 16 i
Akershus, 1 i Oslo og 4 i Haldenkanalen. I tillegg kan fire hytter i Aust-Agder
bookes i samme systemet.
Vinterutleie. Bestemorstua i Oppegård er den eneste vinteråpne hytta.
Interessen har vært relativ liten i vintermånedene.
Barnefamilier den største gruppa. Over halvparten av dem som bruker
kystleden er barnefamilier. Hyttene med størst kapasitet blir mye brukt

av skoleklasser. Ser man disse gruppene i sammen, i tillegg til
foreninger som også bruker hyttene, er det flere tusen barn og unge
som har overnattet på hyttene og brukt friområdene til aktivitet.
Fra hyttebøkene kan man lese om hyttene som utgangspunkt for
bading, turer, fisking, roturer – alt i tråd med kystledens målsetting.
Ombygging og restaurering. Homlungen, Hvaler, er utbedret
for lekkasjer i tak over inngangsparti samt ved beslag rundt pipe
på Fyrhuset. Nordveggen på naustet har fått ny kledning pga.

Aktiviteter gjennom en sesong: T.v: To av OFs ansatte tar en pust i bakken under klargjøring av Veierland skole. Midten: Ordfører i Svelvik, Andreas Muri, åpner
Svelvikstrømmen etter en omfattende og tidkrevende prosess. T.h: Frivillig innsats er avgjørende for mange av hyttene. Her får Ildverket på Tjøme nytt vindu.
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Kystled
Hytter vi gjerne skulle ha sett i kystleden…

Stakebua på Jomfruland, Herfølrenna. Den lille holmen
Jomfruland, rett ved Herføl på Hvaler, eies av OF. I bua ble
det lagret staker brukt for å markere grensen mot Sverige.
Bua representerer en unik bit kysthistorie. OF fikk avslag
fra Fylkesmannen om videre tilrettelegging til kystledhytte.
Begrunnelsen var at bua ligger inne i naturreservatet og
Fylkesmannen mener ferdsel ville forstyrre naturverdiene.
Saken ble anket til Miljødirektoratet som opprettholdt
avslaget. Evt. videre bruk til andre formål drøftes med
Kystverket som er eier av bua.
Arisholmen i Fredrikstad, Øya ble i sin tid i sin tid sikret av
OF, Kråkerøy kommune og Østfold fylke med statlige bidrag.
Etter at Kråkerøy gikk inn i Fredrikstad kommune i 1994,
har byggene på øya blitt brukt til flere formål. Før sesongen
2016 inviterte Fredrikstad kommune interessenter til å legge
fram ulike konsepter.for drift. Kystleden vant ikke fram og
kommunen valgte Maritim Center som leietaker.

Fiske fra brygga ved Rekefabrikken. Den ombygde sjøbua ligger på øya Papper på Hvaler, rett ved Ytre Hvaler nasjonalpark.
råte. Kystverket har stått for snekkerarbeidene.
Skjærgårdstjenesten har malt den nye kledningen.
OF har tatt kostnaden for malearbeidet.
I løpet av høsten ble det gjort utbedringer på
Klyven på Spjærøy, Hvaler, med opparbeidet
uteareal samt tilpasning for rullestolbrukere.
Lions Hvaler har gitt penger til tiltaket
og arbeidet utføres på dugnad av Hvaler
kulturvernforening.
Langgrunn, Horten. I 2013 inngikk OF avtale
med Horten Havnevesen om å disponere
bygningen til kystled. I 2015 ble bygningen
overført til Horten kommune i forbindelse med
en sikringssak, og avtalen om kystled videreføres
med Horten kommune. I 2016 har det blitt
gjort tilstandsvurderinger på bygningen. Det
er behov for blant annet en del utbedringer
av det elektriske anlegget, og noen andre
bygningsmessige oppgaver. Det er også planer
for å ruste opp uteområdet. Se også s. 25.
Ildverket, Tjøme. Det ble avdekket råte på
utvendig panel i forbindelse med bytte av vindu.
Nødvendig vedlikehold ble utført høsten 2016,
mens øvrig arbeid utføres våren 2017 av frivillige
i Tjøme kystledgruppe i Loggen kystlag.

Buerøya (Sandefjord) var også stengt i sesongen
2016. Oppussingsarbeidet som var planlagt,
avdekket et større rehabiliteringsbehov.
Kommunen, Gokstad kystlag og OF vil sammen
sette hytta i stand. Målet er å få den klar til
sesongen 2017.
Kommandantboligen (Østre Bolærne,
Nøtterøy). På Kommandantboligen har kjøkkenet
blitt pusset opp og stua har fått nye møbler. All
oppussing er utført ved hjelp av en engasjert
dugnadsgjeng. Skjærgårdstjenesten har bidratt
med frakt av møbler og utstyr.
Drikkevann til Håøya, Frogn. I løpet av
sommeren ble det boret etter vann og et
solcelledrevet renseanlegg ble satt i gang, slik
at det nå leveres godkjent drikkevann i det
gamle anlegget, bl.a. til Badstua, Eldhuset og
Gamlegården.
Svartåshytta, Vestby. Hytta har vært stengt i
2016 pga. omfattende vedlikeholdsarbeid og
oppgradering, blant annet bygges det bad
og wc i hytta. Vestby kommune står for gjennomføringen av det meste av ombyggingen. Det
legges opp til at hytta åpnes for sesongen 2017.

Støtteordninger for kystled. Midler til
istandsetting av byggene i kystleden har
vært en utfordring i mange år. Med støtte
fra Sparebankstiftelsen DNB og muligheter
for å bli tildelt spillemidler gjennom
Kulturdepartementet, har vi fått utløst flere
prosjekter de siste årene. I tillegg bidrar ofte
eierne av byggene med midler i et spleiselag.
Fyrsteilene, Nesdodden. Kunstfyret: Også i
2016 har Kunstfyret på Fyrsteilene 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
kystleden. Ordningen har vært til inspirasjon for
arbeidet med kunst for skoleklasser på Veierland.
Ansatte med kystled som hovedfokus. Tre
personer har kystleden som hovedansvar, to
fagsjefer og en fagkonsulent, men året har vært
preget av langtids sykefravær som har gitt noen
ekstra utfordringer personalmessig. Store deler
av staben er på en eller annen måte involvert i
kystleden, både gjennom telefoner og kontakt
med gjester på dagtid, og gjennom en telefonvaktordning som alltid er bemannet i sesongen.
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Kystled
Hyttene som åpnet i 2016

Mundastua

Mundastua – nok en hytte ved Brottet. Hvaler kulturvernforening satte
i stand enda en hytte ved Hvalers populære uteamfi Brottet. Mundastua
har som de andre to hyttene, Klyven og Stenhoggerhytta, fire sengeplasser.
Nedenfor hyttene har foreningen utvidet brygga og laget en kystlekeplass
– en innertier for barnefamilier. At man kan ro eker, de tradisjonsrike
hvalerbåtene som ligger her, er også noe mange setter stor pris på.

Ødegårdbua

Svelvikstrømmen

Svelvikstrømmen – med utsikt over strømmen. En gammel forfallen
bygning som i sin tid ble bygget som en liten stall, ble totalt rehabilitert,
og omgjort til et riktig så flott krypinn. Ombyggingen har vært omfattende,
fordi man har basert seg på gammel byggeskikk og gjenbrukt så mye
som mulig av gamle materialer. I hytta er det fire sengeplasser, eget bad
og en bitteliten strand et par meter fra hytta. Hytta ligger i Øvre Svelvik,
noen hundre meter nord for sentrum. Sparebankstiftelsen DnB har
støttet oppussingen av hytta. I 2014 kom det nye regler for spillemidler, og
Svelvikstrømmen var første kystledhytte som fikk midler gjennom denne
ordningen. Vestfold Fylkeskommune og Svelvik kommune har også vært
gode samarbeidspartnere i prosjektet.

Veierland skole

Ødegårdbua nord – kysthistorie i Holmestrand. Ødegårdbua er et kjent
bygg i Holmestrand. Den ombygde sjøboden fra 1884 er bygget i laftet
tømmer som gir hytta et rustikt inntrykk innvendig. Sørdelen av bygget
har vært kystled i flere år. Den nordre enheten fikk status som kystled fra
våren 2016. Ødegårdbua nord har to deler; Bysiden og Sjøsiden som kan
leies separat eller sammen. Det er ikke gjennomgang til delen i sør, derfor
regnes Ødegårdbua sør og Ødegårdbua nord som egne hytter.

Fyrbua

Veierland skole – nytt liv i nedlagt skole. Skolebygget som ble kystled i
2016, ble bygget i 1918. Under samme tak, men med egen inngang, har to
lokale kunstnere innredet atelier. OF har fått midler av Sparebankstiftelsen
DnB til å utvikle et undervisningsopplegg for skoleklasser der kunst er
tema. Det er planlagt gjennomført i samarbeid med kunstnerne. Det er ca.
130 fastboende på Veierland, og det er gode fergeforbindelser med Søndre
Tenvik på Nøtterøy. Ferga korresponderer med buss til Tønsberg. Veierland
er bilfri, og er et velegnet sted å ta med sykkel. Nøtterøy kommune har
vært ansvarlig for ombyggingen av Veierland skole. OF har vært rådgiver
og tatt ansvaret for innkjøp og innredning. Kirkens Bymisjons avdeling
Tomsbakken i Tønsberg har bistått med den praktiske gjennomføringen.
Fyrbua Strømtangen – sjøbu mot travle Strømsund. Strømtangen fyr
i Fredrikstad var i sin tid en stor stasjon med flere bygninger. I Fyrvokterleiligheten har det vært mulig å overnatte i flere år. På den andre siden av øya,
mot Strømsund, har foreningen Onsø-Beviset satt i stand en sjøbu, Fyrbua,
med seks sengeplasser. Om sommeren er Strømsund et populært sted for
båtfolket. Onsø-Beviset, som er en sammenslutning av frivillige, drifter stedet
i avtale med OF.
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Kystled
Skoleklasser og kystled. Skoleklasser har mulighet til å booke kystledhytter
(i ukedager) før andre. Mange barn drar på overnattingstur og benytter
friområder og fjorden til aktivitet. Her lærer de mer om Oslofjordens
mangfoldige kystkultur. T.h har Harestua skole lagt igjen en hilsen i hytteboka
for Badstua på Håøya, Frogn. Lik andre skoler settes det opp lavvoer slik at
flere elever enn det er plass til i hyttene, kan være med.

Kommende kystledhytter
Gamlegården på Håøya, Frogn. Dette er den eldste bygningen på Håøya
med deler av bygget helt tilbake til slutten av 1600-tallet. Et slikt gammelt
bygg må istandsettes med varsomhet og etter strenge regler. Bygget eies av
Oslo kommune. Omfattende innvendig arbeid fortsatte i 2016. Restaurering
av pipene i begge enhetene er ferdig og nye ildsteder er satt inn. Utvendige
arbeider startet på vårparten, og avdekket omfattende råteskader i
bunnsvillene. Utvendig arbeid ble gjort ferdig i 2016. Gamlegårdens
omfattende restaurering avsluttes våren 2017 med å få på plass kjøkken og
med møblering av stue og soverom. Planen er å åpne for utleie i 2017.
På Gullholmen i Moss står det flere bygninger som kan være aktuelle for
kystleden. Det jobbes konkret med å sette i stand ytterligere ett bygg, i passe
størrelse for en familie. Noen utfordringer med toalettforhold må løses, se
egen artikkel om Gullholmen side 10.
Færder fyr, Tjøme. OF samarbeider med Færder Fyrs Venner om å utvikle
kystled på Færder Fyr. Venneforeningen er godt i gang med oppussing, og
jobber for å få til begrenset utleie sommeren 2017.
Gon, Larvik. OF har signalisert at en hytte som Larvik kommune eier og som
ligger på et friområde, kan være aktuell for kystled. Kommunen jobber med
oppgradering av sanitæranlegget for friområdet, en forutsetning for at hytta
blir del av kystleden.
Hernestangen. Røyken kommune inviterte OF til en befaring i forbindelse
med en sikringssak. Kommunen har utvidet friområdet og kjøpt en eiendom
med ei lita hytte. Kommunen vedtok å sette hytta i stand og la den bli en del
av kystleden. Det tas sikte på å få hytta inn i kystleden i 2017.

Hovedøya, Oslo. Bymiljøetaten inviterte OF og Turistforeningen til befaring
på Hovedøya høsten 2016. Kommunen pusser opp en liten bygning som
tidligere har vært en Narvesen-kiosk. OF har signalisert at størrelse og
beliggenhet taler for bruk som kystled.
På Rødtangen, Hurum er det en liten, gammel tollbu. Kommunen har
signalisert at kystled kan være aktuelt. Det har ikke skjedd noe mer i 2016 og
OF avventer kommunens utspill.

Tre nye hytter som sannsynligvis er klare for sesongen 2017: Ø.v: Gamlegården på Håøya, Frogn. Ingen andre kystledhytter kan måle seg med alderen på
dette bygget. Deler av huset kan spores tilbake til 1600-tallet. Ø.h: I 2017 kan det bli skrevet fyrhistorie, da en bygning på Færder fyrstasjon kan bli en del
kystleden. N.h: Hernestangen i Røyken kan også skrive historie og bli første kystledhytte i indre Drammensfjord.
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Kystled

Gullholmen

– så magisk en fyrstasjon kan være

På toppen av øya ligger fyrstasjonen som ble en del av kystleden i 2016.
Fra det gamle fyrtårnet, innredet for opphold og med tilgang fra hytta,
har man full oversikt over Breiangen – havområdet som danner midtre
del av Oslofjorden.
Breiangen

Gullholmen fyrstasjon. Fyret ble første
gang tent i 1884. I 1940 ble stasjonen
utvidet med en fyrbetjent. Et nytt bolighus
ble oppført da. Fyret var bemannet fram til
automatisk fyrlykt sto klar. Denne ble tent i
1984 – hundre år med bemanning var over
og en rekke bygninger sto tomme.

Gullholmen
Jeløya

Moss
Horten

Naturrikdom og friluftsinteresser.
Gullholmen har rike naturforekomster
og en stor del av øya er verneområde,
bl.a. er det en viktig lokalitet for sjøfugl.
Øya er også vurdert som et regionalt
viktig friluftsområde, og i 1989 ble øya
overdratt fra Kystverket til Direktoratet for
naturforvaltning (senere Miljødirektoratet).
Øya har lenge vært et utfartsmål for
småbåter, og skjærgårdstjenesten har
ansvar for renovasjon o.l.
Stiftelsen Gamle Guldholmen.
Miljødirektoratet har hovedfokus på
natur og ikke bygninger, slik var det også
på Gullholmen. I 1989 ble det inngått en
kontrakt med en gruppe enkeltpersoner
med dyp interesse for øya og ønske
om å ivareta byggene. Disse dannet en
stiftelse som leide ut til skoleklasser,
privatpersoner og foreninger. Stiftelsen
hadde engasjement for formidling av
Gullholmens natur og kulturhistorie, og
mange skoleklasser har hatt gleden av
både å lære om naturen og å bo på fyret.
Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr hadde
selv tilhold i ett av husene og var vertskap
gjennom sommeren.
Begrensninger. Selv om utleien ga
inntekter som muliggjorde en del
vedlikehold, viste det seg vanskelig å holde
bygningene ordentlig ved like. Stiftelsen
hadde dessuten begrenset mulighet for å
søke om midler til oppgradering, og man
var i tillegg helt avhengig av frivillig innsats.
Også brygga og annen tilrettelegging
trengte etter hvert et løft.
Ønske om ny driftsform. Etter hvert
talte flere for en ny driftsform. Det var
ønskelig at myndighetene tok større
ansvar og tettere oppfølging av bruk og
vern av både øya og bygningene. Det var
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i den sammenheng også viktig at allmennheten
følte seg velkommen til fyrstasjonen, og at man
ikke oppfattet at fyrstasjonens bygninger var
forbeholdt privat bruk. OF og andre foreslo å
innlemme Gullholmen i kystleden for å få til et
konsept som en hadde gode erfaringer med fra
andre fyrstasjoner. Også i Moss kommune var
det et økende ønske om å endre driftsmåten. Da
Miljødirektoratet kom på banen og aksepterte
å ta et større økonomisk ansvar for å sette i
stand byggene, lå det også til rette for en annen
driftsform. Direktoratets forutsetning for å bevilge

midler var at Moss kommune tok ansvar for
ombygging og senere drift. I kortene lå det
også at Moss kommune og OF skulle inngå
en avtale om at Gullholmen ble en del av
kystleden, og at OF i sitt tilsynsansvar skulle
samarbeide med personer fra stiftelsen som
ønsket å fortsette med sitt frivillige arbeid. Slik
fikk en også tatt vare på engasjementet og
videreført kunnskapen om øya og byggene.
Fra 2016 var flere fra den frivillige stiftelsen
tilbake på øya som vertskap med tilhold i en
annen bygning på øya.

Kystled

”Arbeidet som er nedlagt på Guldholmen er gjort ut fra ønsket
om å bevare en del av vår gamle kystkultur som er i ferd med
å forsvinne. Noe av det viktigste kulturarven forteller oss i dag,
er menneskets grunnleggende avhengighet av naturen.
Vi håper at et opphold på Guldholmen kan være et lite bidrag
til at de som måtte ha glemt denne avhengigheten, skal
bli minnet om den. Samtidig er håpet at Guldholmen kan
gi muligheter til rike naturopplevelser og danne rammen
omkring trivelig og sosialt samvær.”
- Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr-

Gullholmen som ganske nyoppført fyrstasjon en gang mellom 1890 og 1900. Foto: Digitalarkivet.

Gullholmen Fyrvokteren er hyttenavnet. Den er innredet med 9 sengeplasser.

Miljødirektoratet som eier øya, har overlatt forvaltningen til
Moss kommune. Etter flere år med slitasje og med utilstrekkelig
vedlikehold, er det bevilget betydelige midler til istandsetting av
bygninger og også oppgradert områdene ute. Denne bygningen,
«Fyrvokteren», ble åpnet som del av kystleden i 2016.
Stort løft. I over 1,5 år pågikk et større rehabiliterings- og
fornyelsesprosjekt. Moss kommune var byggherre og har
så langt rustet opp bygninger, brygger og øya generelt for
over fire millioner kroner bevilget av Miljødirektoratet.
Etter at dette var ferdig våren 2016, tok OF ansvar for
innredningen av fyrvokterboligen, kalt «Fyrvokteren».
Gullholmen ble åpnet med stor stas som destinasjon i
kystleden i juni 2016.

Mange turer gikk til Gullholmen i 2016. En liten hvil i fyrtårnet for kommunens og OFs
medarbeidere etter krevende økter for å bli ferdig. Det gamle fyrtårnet er tilgjengelig fra hytta
når man bor der. Her er Frank Ivar Hansen fra Moss kommune (t.v) sammen med et knippe fra
OFs administrasjon.
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Kompetanse

OF har bygget opp god

Kompetanse på friluftsliv
OF er i økende
grad engasjert i
oppgaver som det
offentlige ønsker
bistand til å løse.
Oppgavene dreier
seg om både
utredninger og
praktiske gjøremål.
Friluftsliv har blitt
et stadig viktigere
fagfelt.

Stigningsgrad

Siktlinje

Bre

dde

Bålplass

Kartlegging av Hernestangen i Røyken kommune. Informasjon legges direkte inn i Kartverkets database via et
nettbrett av OFs Inger-Marie Gulliksen. Hernestangen ligger på Drammensfjordsiden av kommunen.

Kartlegging og verdsetting
Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder skal være et
viktig kommunalt virkemiddel for å
identifisere, utvikle og ivareta arealer
for friluftslivet.
Nasjonalt mål. Miljødirektoratet har
utviklet en metode for gjennomføring i
kommunene. Målet er at flest mulig av
landets kommuner har kartlagt og verdsatt
sine friluftslivsområder innen 2018.
OFs rolle. OF er engasjert som
koordinator av fylkeskommunene i
Østfold og Akershus, der oppdraget er å
veilede kommunene i metodikken, hjelpe
til med utfordringer som å arrangere
folkemøter, tilby nettverksmøter og
koordinere arbeidet. I tillegg vil OF følge
med på kartleggingen som gjøres i
medlemskommunene, og gi innspill når
dette legges ut for kvalitetssikring.
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Akershus og Østfold. I Akershus og Østfold
er OF engasjert som prosjektkoordinator. To
medarbeidere er lånt ut til fylkeskommunene,
begge med 40 % stilling for å følge opp prosjektet
og kommunene som deltar. Fylkeskommunen
koordinerer prosjektet, men prinsippet er like fullt
at kommunene selv står for prosjektene lokalt, og
eier data og kartene. Informasjonen skal lagres i
«Naturbase», Miljødirektoratets kart- og database.
Dokumentasjon av områdets bruk.
Kartleggingen går ut på å systematisere og
dokumentere lokal kunnskap om friluftslivet, og
gjennom dette lage temakart som viser hvilke
typer friluftslivsområder som finnes og hvilken
verdi disse har. Prosjektet løses gjerne i praksis av
kommunens administrasjon, men er avhengig av
medvirkning. Brukere av nærturområder, skoler
og barnehager er viktige bidragsytere.
Kunnskapsgrunnlag. Dette skal være en
faktabasert statuskartlegging av friluftsliv, og
det er et viktig prinsipp at kartleggingen ikke
har noen juridiske bindinger. Temakartene
skal kommunen siden benytte som kunnskapsgrunnlag i kommuneplaner, saksbehandling/

konsekvensutredninger, samt planlegging og
utvikling av friluftslivet. Kartleggingen blir også et
viktig grunnlag for hvilke områder som bør sikres.
Status. I Østfold har nå 11 av 18 kommuner
sluttet opp om prosjektet. Fredrikstad og Råde
fullførte kartleggingen sommeren 2016. Halden,
Sarpsborg, Trøgstad, Aremark og Marker er i
gang med arbeidet. Askim, Hvaler og Rakkestad
kommuner har hatt oppstartsmøter i løpet
av 2016, og koordinator er i dialog med Våler,
Eidsberg og Spydeberg kommune. OFs avtale
med fylkeskommunen er forlenget, og prosjektet
forventes ferdigstilt senest i løpet av 2018.
I Akershus har 21 av 22 kommuner sluttet seg
opp om prosjektet. Vestby, Rælingen, Nes, Sørum
og Hurdal er i avslutningsfasen og sluttfører våren
2017. Kommuner som er i gjennomføringsfasen
er Frogn, Bærum, Oppegård, Ski, Ullensaker,
Gjerdrum, Nannestad og Eidsvoll. Helt i oppstarten er Nesodden, Asker, Ås, Lørenskog, Fet,
Aurskog-Høland, Nittedal og Skedsmo. OF’s avtale
med AFK løper til 01.02.2018.

Kompetanse
Kartlegging av tilgjengelighet Nasjonalparkene
for mennesker med nedsatt
OF er aktiv i begge nasjonalparkene i ytre
Oslofjord.
funksjonsevne

Oppdatering og
utarbeidelse av
forvaltningsplaner

Oslofjordens Friluftsråd utførte i 2016 en
kartlegging av et utvalg av offentlig sikrede
friluftsområder. Vestfold, Buskerud og
Akershus fylkeskommuner engasjerte
OF på bakgrunn av tidligere arbeid
med kartlegging av tilgjengelighet for
personer med nedsatt bevegelighet og
syn. Kartleggingen i Buskerud og Vestfold
ble avsluttet høsten 2016, mens Akershus
startet i november og fortsetter over
sommeren 2017.

OF bruker forvaltningsplanene som et
verktøy i planlegging og budsjettering og
som grunnlag for søknader. Forvaltningsplanene viser hvilke tiltak som tenkes
gjennomført for å bedre tilretteleggingen,
driftsutfordringer, vedlikehold og skjøtsel
på de statlige sikrede områdene. Staten
krever slike planer for at områdene skal
være stønadsberettiget til friluftsmidler. OFs
oppdatering kommer både kommunene og
OF selv til gode.

Feil og mangler. OFs medarbeidere er utstyrt
med et nettbrett, målebånd og elektronisk måler
av stigningsgrader. I arbeidet måles alle bredder,
stigninger, høyder e.l. som har påvirkning på hvor
tilgjengelig et område er (bildet side 12). Ikke alt er
som det skal; det ble avdekket nye HC-toaletter
hvor døra er for smal for rullestoler. Turveier og
adkomstveier har av og til en for bratt stigning,
slik at rullestolbrukere ikke klarer å komme seg
tilbake til parkeringsplassen. Alle data overføres
direkte til Kartverkets database.
Status i kart. Kartverket har gjennom
fylkeskommunene initiert oppgaven. Målet med
prosjektet er å skape en database og kartklient
som viser status for tilgjengelighet i tettsteder
og friluftsområder over hele Norge. Funnene
viser at det er langt igjen før de tilrettelagte
områdene holder ønsket standard.

OF er en stor grunneier i begge
nasjonalparkene i Oslofjorden. I Færder
møtes nasjonalparkforvalter, SNO,
Skjærgårdstjenesten og OF ukentlig på
nasjonalparksenteret. OF har fast kontordag
på senteret på Verdens Ende. Oppgavene
dreier seg om alt fra forvaltning og
tilrettelegging til aktiviteter, informasjon,
brukerundersøkelser og turer med guide. I
Ytre Hvaler er OF med i Rådgivende utvalg og
samarbeider i et stort spekter av saker.
I møte med Klima- og miljødepartementet
med statssekretær Lars A. Lunde i
september, tok OF nok en gang opp
ønsket om å styrke egen bemanning i
nasjonalparkene.

Fagdag
I år var tittelen på OFs fagdag «Fjorden og
friluftslivet i 2016 – hvor går veien videre»?
Med denne tittelen ble fokus satt på egen
virksomhet. Ønsket var å få til en dialog med
sentrale samarbeidspartnere og avklare
forventningene de har til oss. Fagdagen var
også et innspill til strategiplanen som skal
sendes på høring i 2017. Fagdagen ble holdt
i Sekkefabrikken kulturhus i Slemmestad og
ble etterfulgt av en framvisning av OFs nye
lokaler med kontorer, verksted og lager. Ca.
70 deltakere deltok.

OF er engasjert i nasjonalparkene på mange måter. Her er det aktivitet på Østre
Bolæren i Færder nasjonalpark, i forbindelse med et åpent familiearrangement.
Ressursbruken i forbindelse med nasjonalparkene har vært økende.

Kulturlandskapsskolen
Kulturlandskapsskolen er et
samarbeidsprosjekt mellom Færder
nasjonalpark, fylkesmannen i Vestfold og
OF. Formålet med kulturlandskapsskolen
er å spre kunnskap om historiske
kulturlandskap og restaurering,
istandsetting og skjøtsel.
Prosjektet startet opp i 2014. Målet er
å skape et fagmiljø og nettverk knyttet
til Færder nasjonalpark, Utvalgte kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig.
OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen
og utvikler kurstilbudet og står for praktisk
gjennomføring. I 2016 ble det gjennomført
totalt 5 kurs. Flere av kursene har vært
rettet mot hytte- og grunneiere samt
ansatte i forvaltningen. Rødlistede (truete)
og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av
prioriterte naturtyper og kulturminner har
vært noen av temaene.

En av initiativtakerne til Kulturlandskapsskolen, bonde Preben Fossaas,
har vært kursleder for flere av kursene. Her fra Torgersøya i Tønsberg. De
gammelnorske spælsauene var del av kurset i beiting i kulturlandskap.
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Tilrettelegging

Tilrettelegging for friluftslivet
Sentralt i OFs historie
står oppkjøp eller
avtaler om bruk og
tilretteleggeing av arealer
som friområder. Selv
om mange områder nå
ivaretas av kommunene,
har OF fortsatt ansvar
for tilretteleggingen
eller driften for en stor
portefølje av friområder.

Guslandsutmarka er et 450 dekar stort friområde mellom Stavern og Nevlunghavn i Larvik kommune som OF sikret i
1964. Et omfattende vedlikehold av den 37 år gamle gangbrua er utført. Gangbrua er et viktig bindeledd på kyststien;
tellinger på et punkt litt lenger vest viser 46.000 passeringer i året. Arbeidet er utført av tilsynsvakt Eddie Andersen.
Tiltaket er gjort mulig gjennom statlige tilretteleggingsmidler tildelt av Vestfold fylkeskommune.
Guslandsutmarka, Larvik; friområde
med mektig kyststi. Det er lagt ut klopper i
fuktige stipartier, kyststien har fått delvis ny
trasé og går nå rundt den vestlige delen av
Hummerbakke. Guslandsutmarka er et 450
dekar stort friområde mellom Stavern og
Nevlunghavn i Larvik kommune som OF sikret i
1964. Omfattende vedlikehold, som inkluderte
bytte av en 37 år gammel gangbru på svaberg,
er utført. Strandrydding er også gjennomført.

områdene sør og nord i Moutmarka, i
tråd med eksisterende forvaltningsplan.
Ivrige hyttenaboer har i to omganger
gjennomført dugnad og ryddet vegetasjon
i etablerte beiteområder sør i Moutmarka.
Fire masterstudenter fra Norges Miljø- og
Biovitenskapelige universitet på Ås gjennomførte
i juli/august en tre dagers brukerundersøkelse.
Over 200 personer ble intervjuet. OF hadde en
veilederrolle.

Stuevika, Hvaler– telting på bilfri øy. Stuevika
på Søndre Sandøy har lenge vært friområde
med regulert telting. Det er også et viktig
utfartsområde for både fastboende og alle
brukerne av hyttene. Siden VA-ledningen kom
i 2015 prøver OF å få bygget et sanitæranlegg
som etterkommer dagens behov, med mulighet
for helårs bruk. Byggesøknad og søknad om
spillemidler ble sendt i 2016.

Herfellodden, Ula, Larvik – Perle av et
badeområde. Utvasking av løsmasser bak
forstøtningsmur er midlertidig utbedret.
Kraftig pålandsvær og svell i området skapte
problemer; bl.a. måtte Skjærgårdstjenesten
reparere badetrappa to ganger i løpet av
sommeren. Benker er satt ut i friområdet.

Malurtodden, Tjøme – med utsikt mot
Røssesundet. Vegetasjonsrydding av
friområdet er utført av Kirkens bymisjon.
Sydhavna Vel har ryddet ytterligere i området
gjennom sin årlige dugnad.

Kuvauen, Hvaler – Friluftsliv i
nasjonalparken. Det er satt ut en syrefast
grill i friområdet. Kyststien som går fra
Guttormsvauen til Kuvauen, har blitt merket i
samarbeid med Hvaler kommune.

Botneveten, Hvaler– det høyeste punktet
på Kirkøy. På toppunktet har det blitt fjernet
en del trær. Turstien, en rundsløyfe på om
lag 1,5 km, har blitt ryddet for vegetasjon. Det
har også blitt bygget en trapp på vestsiden av
toppen. Stien har blitt merket, og det har blitt
laget informasjonstavle med kart over området.
Også parkeringsplass er anlagt. OF og Hvaler
kommune har samarbeidet om prosjektet.

Guttormsvauen, Hvaler – Høyreiste svaberg
i nasjonalparken. Guttormsvauen er et mye
brukt badeområde på Vesterøy. Også i dette
friområdet har Skjærgårdstjenesten montert
en syrefast grill som erstatter den gamle grillen
som var i ferd med å gå i stykker. Utbedring og
merking av stien fra parkeringsplassen og ned
til området blir utført i løpet av vinteren.

Moutmarka, Tjøme; stort helårs turområde
i Færder nasjonalpark. Sti- og driftsveinettet
og parkeringsplass er ryddet for vegetasjon.
OF engasjerte Kirkens bymisjon til oppgaven.
Bymisjonen utførte også strandrydding på
våren. Villsau og kuer beitet i de to inngjerdede
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Tilrettelegging

NYE GRILLER I FRIOMRÅDENE
Selv om engangsgrillen er både lettvint
og rimelig, skaper den store problemer i
friområdene. I 2016 ble det montert opp
flere permanente griller på flere friområder
langs Oslofjorden for å redusere bruken av
engangsgriller.
Et miljøproblem; hvert år selges det over
én million engangsgriller i Norge. En slik
ressurssløsing er kritikkverdig i seg selv.
I tillegg er engangsgrillen et produkt som
forsøpler og skaper store problemer på
friluftsområdene, blant annet fordi mange
engangsgriller blir liggende igjen. Hvis man
ikke er bevisst på hvor grillen plasseres
og kastes, kan det resultere i svimerker,
eller i verste fall brann, på brygger, benker,
svaberg, gressletter og i søppelbøtter.
Permanente griller. Ved å montere
permanente griller i friområdene er håpet
at disse problemene vil forsvinne. Nå kan
folk ta med seg kull og tennveske i stedet
for engangsgrill når de skal ut å grille. I 2016
har det blitt satt ut flotte, fastmonterte
griller i Kuvauen, Guttormsvauen og på
Storesand på Hvaler. OF søker også midler
til å kunne kjøpe inn og sette ut flere
fastmonterte griller i 2017.

Storesand på Hvaler. OF jobber fortsatt med å realisere et nytt friluftshus som erstatning for
den gamle kiosken og sanitæranlegget som sårt trenger oppgradering. Stranda og teltplassen
rett ved er det mest besøkte stedet i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Eltornstranda og Sandspollen, Hurum –
oppgradering av friområde. OF engasjerte
Skjærgårdstjenesten til oppfølgende
vegetasjonskjøtsel i friområdet. Flere større trær
er fjernet. Toalettet ble oppgradert.

Storesand, Hvaler;

telting i Ytre Hvaler nasjonalpark

Storesand er den mest besøkte
delen av Ytre Hvaler nasjonalpark.
OF har gjort avtale med en gruppe entusiaster
som kaller seg Stiftelsen Storesand. Stiftelsen
drifter bade- og teltplassen gjennom sesongen.
Tross en vindfull sommer ble teltplassen besøkt
med over 5000 gjestedøgn. Stiftelsen holder
stranda og friområdet ryddig, og sørger for at
regler overholdes, blant annet om bålbrenning
og hvor man kan telte. Stiftelsen har satt ut solide
bordbenker, produsert ved Halden fengsel. OF
har utarbeidet ny informasjonsbrosjyre med
praktisk informasjon til telterne, og kjøpt robuste
friluftsgriller til de to etablerte bålplassene. Det er

satt opp nye kyststiskilt, samt merket rundsløyfe
på Sjursholmen, hvor man kan beskue de
historiske hvalertuftene. Fylkesantikvaren satte
opp flere informasjonstavler ved disse.
Gjennom 2016 har vi fortsatt planleggingen
av friluftshuset på Storesand. Etableringen av
friluftshuset er av de største enkeltstående
prosjekter OF noen gang har hatt planer om
å gjennomføre. 2016 var preget av å sikre
ytterligere finansiering, samt å klargjøre
prosjektering og byggeplaner. Etter tildelingen
på 2,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen
i 2015, er vi et skritt nærmere fullføring. Senere
har Hvaler kommune og statlige bidrag også
tilkommet prosjektet. Høsten 2016 ble det
søkt spillemidler til sanitærdelen av bygget.
Arkitekt er engasjert til å videreutvikle skisser for
friluftshuset fram mot innhenting av tilbud fra
entreprenører og leverandører.

»

OF har inngått avtale med hytteeiere i Vadholmen
Vann- og avløpslag SA, og disse skal koble seg til
den etablerte VA-ledningen til Storesand.
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Tilrettelegging

Tilrettelegging for
småbåter
Da OF ble stiftet i 1933, var tilrettelegging
for det båtbasert friluftslivet betraktet som en
viktig oppgave. Man kjøpte opp øyer og andre
kystnære områder egnet for båtliv og gjorde
enkle tilretteleggingstiltak. De senere årene har
OF utvidet tilretteleggingen for båtbrukerne
med svaibøyer for motor- og seilbåter, og
kajakklagring for de «mykere» trafikantene.
Rehabilitering av brygga på Storsteilene, Nesodden kommune. Det
gamle tredekket på deler av brygga er byttet ut. Når brygga er ferdig
vil kapasiteten nesten være doblet. OF har administrert oppgaven og
Skjærgårdstjenensten har utført det praktiske arbeidet.
Rydding av sti, Tisler, Hvaler. Øygruppa Tisler ligger innenfor Ytre
Hvaler nasjonalpark og består av flere friområder. Stien fra moloen og
opp til toppen på hovedøya skal ryddes for vegetasjon. Dette tiltaket
er et samarbeid med Ytre Hvaler nasjonalpark og skal utføres av
Skjærgårdstjenesten i løpet av vinteren 2016 /2017.
Forbedring av friområde, Herføl, Hvaler. Øya Herføl har flere friområder.
Stien nordover fra Stutehavna ryddes for vegetasjon og merkingen
oppgraderes. Informasjonsskilt over Stutehavna friområde settes ut.
Ny dypoppsamler i Fredagshølet og Alholmene. Skjærgårdstjenesten har
administrert utsettesle av flytende dypoppsamler i den mye brukte uthavna.
OF har søkt om midler og forberedet saken.
Rydding av kyststier på særegne øyer, Mølen og Ranvikholmen, Hurum.
Skjærgårdstjenesten i Breiangen står for renovasjon og vedlikehold. Son
sjøskole har bistått med rydding av stier og oppslag på Ranvikholmen.

Tilsynsvakt Eddie Andersen i ferd med å skifte brygga på Østre
Bramskjær. Bramskjæra utenfor Nevlunghavn i Larvik er et populært
båtutfartsted med gode havneforhold. Foruten bading er holmene
også utmerket for telting. OF sikret østre delen av øyene i 1961
gjennom en evigvarende servitutt, og bistod også i sikringen av
Vestre Bramskjær i 1968, men da med statlig støtte.
Ivaretakelse av naturtype, Fyrsteilene, Nesodden. OF har
fått tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å
ta vare på den truede naturtypen «Åpen grunnlendt kalkmark»
på Fyrsteilene. Midlene benyttes til vegetasjonsrydding av syrin
og rynkerose og til kursing i kjemisk bekjempelse av fremmede
arter.
Ny flytebrygge til fergeanløp, Bergholmen, Frogn kommune.
Etter at Bergholmen ble åpnet for allmennheten i 2005, har
den blitt et populært utfartsområde. Bergholmen er først og
fremst et nytt tilskudd for folk i småbåter. Øya har dessuten to
kystledhytter, kyststi og kulturminner fra tida med Forsvaret.
Forsvarsbygg står for fergetransport for dem som ikke kommer
i egen båt eller kajakk. Den store ferga Oscarsborg 2 anløper
nordsiden av Bergholmen ved eksisterende steinbrygge. Ny
flytebrygge skal tilpasses fergen Oscarsborg 3. Denne brygga vil
gjøre øya mer tilgjengelig. OF gjennomfører søknaden og legger
ut flytebrygga til sesongen 2017.

Rundt kystledhytta på Fyrsteilene utkonkurrerer syrin og rynkerose den opprinnelige
vegetasjonen.
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Ny brygge over blankskurte skjær utenfor Nevlunghavn
Bramskjæra, Larvik -. OF sikret Østre og Vestre Bramskjæra
gjennom evigvarende avtaler i hhv 1961 og 1968. Den gang var
det planer om å bygge hytter på holmene. En over 30 år gammel
og mye brukt tønsbergbrygge ble skiftet ut på Østre Bramskjæra.

Tilrettelegging

Svaibøyer

Blå svaibøyer finnes nå i 23 av de 30 kommunene som
grenser til fjorden, og båtfolket har lært seg å sette
pris på tiltaket.
Antall bøyer. I 2016 ble det ikke lagt ut svaibøyer på nye
steder. Antallet bøyer i sjøen var 60. Hovedoppgaven har
vært tilsyn, flyttinger og vedlikehold.
Vedlikehold. OF har årlig vedlikehold og kontroll med
bøyene. Dykkerne, som OF har engasjert, har sjekket
moringer og fester. For å være på den sikre siden, byttet
vi ut og erstattet alle bøyer som hadde synlige skader.
Det er fast rutine å bytte hele bøyesystemet hvis vi
oppdager slitasje på tau eller kjetting. I 2016 ble det byttet
ut fem bøyer; Engevika i Halden, Steilene ved Nesodden,
Langøyene i Oslo, Løvøysund i Horten og Bile i Moss.
Slitasje på moringstau er det vanligste problemet.
Båtvrak. Vi har hatt problemer med båtvrak som
blir fortøyd i enkelte av bøyene. Ved Langøyene og
Gressholmen i Oslo har det flere ganger vært folk som
bruker bøyene til oppbevaring av skrapbåter. Varsel-skilt
om fjerning ble påsatt båtene. Sammen med Skjærgårdstjenesten fjernet vi 5 båter fra bøyene og la de på land på
Lindøya. Båtene ble senere tauet til MOVARs anlegg i Moss
og destruert. Hvis ikke forholdene blir bedre på Langøyene
til neste sesong, må vi vurdere å fjerne bøyene. Dette er
synd fordi Langøyene har blitt et populært sted for båtfolket etter at fem svaibøyer kom på plass.

Kajakkstativer

Det er stort behov for kajakklagring,
spesielt i den indre delen av
Oslofjorden. Alle plassene i Osloområdet er bortleid og det er for tiden
venteliste på 120 personer.
Antall plasser i 2016. OF hadde totalt 242
i kajakkplasser i 2016. Det er en økning
med 80 plasser fra året før. Etterspørselen
er størst i Oslo, Bærum og Asker, og det
ble jobbet med planer for stativer flere
steder.
Brukerfinansiert. Padlere som
disponerer en plass i kajakkstaivene
betaler en årlig avgift slik at tjenesten blir
finansiert av brukerne. Støttemedlemmer
får rabatt.

Frihavner

Dette er et samarbeid mellom havner
i Skandinavia, hvor fritidsbåter kan
besøke havner og overnatte gratis i 3
døgn. OF har laget en nettside for hele
den skandinaviske ordningen; frihavne.
com. Over 200 båthavner er med i
ordningen. Åtte norske havner var med i
Frihavnsordningen i 2016.

Øverst: Vrakbåter i bøyene. I noen av de blå
svaibøyene har det vært et problem med båter som
har blitt liggende. Her er fem båter, alle forlatt i bøyer,
på vei for å bli destruert. Nederst: Ved Slependen i
Asker har vi satt ut stativ. I de indre delene av fjorden
er det stort behov for kajakklagring. OF forsøker å
finne flere plasser som egner seg for lagring.

Steder som hadde kajakkstativ og
antall plasser pr 31.12.2016:
Plasser
i bruk

Antall
plasser
totalt

Nye
plasser
i 2016

Sollerud

63

64

12

Frognerkilen

0

8

8

Sjølyst

38

38

24

Ormøya

42

42

Horten

6

12

Nøtterøy

5

12

Slependen

23

24

Helgeroa

3

6

Vallø båthavn

0

Totalt

180

6
212
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Skjærgårdtjenesten

OF er sekretariat:

Skjærgårdstjenesten
– på sjøen for friluftslivet

Skjærgårdtjenesten har en sentral rolle innen
tilrettelegging, drift og renovasjon på områder
som primært brukes av båtfolket. For de
fleste enhetene har nye oppgaver kommet til.
Transport av beitedyr, rydding av områder
som trues av gjengroing og opprydding av
marint søppel, er aktiviteter som preger
arbeidsdagene. Flere enheter har helårsdrift.
Enheten fra Moss drifter Gullholmen med renovasjon, skjøtsel og tilrettelegging,
og har også vært involvert i oppgraderingen av øya og fyrstasjonen.

OF og Skjærgårdtjenesten
Sekretariatet og driftsenhetene. OF
er sekretariat for Skjærgårdstjenesten i
Oslofjorden. Sekretariatet er bindeleddet
mellom Miljødirektoratet og de enkelte
driftsområdene og driftsenhetene.
OF søker om statlige driftsmidler til
Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden, sørger
for innbetaling til drift og lokalt båtfond fra
de øvrige partene, fordeler driftsmidlene til
enhetene og arrangerer vår- og høstmøter
for driftsområdene. Kurs og fagturer
arrangeres for Skjærgårdstjenesten i hele
landet.
Finansieringen. Helt siden oppstarten i 1992
har OF deltatt i finansieringen. Friområder
OF, Staten og kommuner
Skjærgårdstjenesten
har sikret, og som driftes
har kompetanse til
med båt, har vært
å jobbe med flere
fagområder. Flere
skjærgårdstjenestens
enheter kan påta
ansvar i alle 25 årene. I
seg nye oppgaver og
2016 bidro Staten med
dermed få utnyttet
til sammen kr 7.950.000
materiell og personell
til de tre driftsområdene
til oppgaver ut over
i Oslofjorden, en økning
sitt faste ansvar.
på litt over 6,4 % fra 2015.
Aktuelle oppgaver er
i større grad å delta i
I tillegg ble kr 150.000
opprydding av marint
øremerket driftsenhetene
søppel, bidrag til
på Hvaler og Færder
generell skjøtsel langs
som kompensasjon for
kysten, samarbeid med
økt aktivitet knyttet til
Statens naturoppsyn
nasjonalparkene. Siden
om oppsyn, bistand til
økningen fra staten ble
verneområdearbeidet,
større enn forventet, og
oljevernberedskap og
annet.
de lokale og regionale
Friluftsliv - Natur som
partene ikke hadde
kilde til helse og livsbudsjettert med en så
kvalitet. Meld. St. 18
stor økning, ble beløpene i
(2015–2016)
2016 økt med ca. 4 %.
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Arbeidsbåtene. Driftsenheten Breiangen fikk ny
arbeidsbåt i 2016. Den forrige båten var fra 1992,
og planer for utskifting har eksistert lenge. Båten
ble finansieret gjennom lokalt båtfond, statlige
bevilgninger og salg av gammel båt. Seks av ni
kommuner i driftsenhet Breiangen har bidratt
med et tilskudd på kr 50 000 hver. Kommunene
Drammen, Lier og Re ønsket ikke å bidra med
tilskudd utover det de betaler inn årlig til det
lokale båtfondet. Holmestrand kommune dekket
de manglende tilskuddene.
Skjærgårdstjenesten i Oslo-Bunnefjorden og
Ytre Vestfjorden har i dag 4 eldre båter: Ferga
MF Hovedøya (1965) som blir brukt til frakt av
maskiner, komprimator til søppeltømming og
som passasjerferge/guideturer, Bjønn (1968) er
en gammel slepebåt som blir brukt til diverse
arbeid, frakt og isbryting, Ommen (1993) brukes
i begge driftsenhetene og er den eneste med
kran. Ommen har base på Håøya og blir brukt til
søppeltømming, frakt av beitedyr, mannskap og
mindre utstyr, Langøya (2004) er stasjonert på
Hovedøya og blir brukt til transport av mannskap
og mindre utstyr.
Båtene Ommen og Langøya skal sertifiseres,
og på Ommen må krana antakelig fjernes og
lastekapasiteten settes ned til 1 tonn, for å
oppfylle de nye kravene fra Sjøfartsdirektoratet.
Det er laget behovs- og funksjonsanalyse for ny
båt. Finansieringen skal skje med kommunale og
statlige midler samt tilskudd fra lokalt båtfond, ny
båt kan antakelig bestilles i 2017.
Statens naturoppsyn (SNO) har formalisert
samarbeidet med Skjærgårdstjenesten gjennom
regionale kontaktpersoner, og naturoppsyn
skal integreres i den daglige tjenesten.
Miljødirektoratet forutsetter at 7-10 båtdager i
løpet av året skal kunne disponeres kostnadsfritt
av SNO (eller Fylkesmannen i samråd med SNO)

etter en nærmere avtalt plan. Det forventes
også at Skjærgårdstjenesten bidrar ifm.
strandryddedager.

Refusjon av utgifter

i forbindelse med frivillig strandrydding
Skjærgårdstjenesten har fått økte oppgaver, men
med flere arbeidsoppgaver betyr det også at
kostnader dekkes. Innsats mot marin forsøpling
har fått mye oppmerksomhet, og OF deltar i
flere prosjekter (se også side 20). En ordning
som kommer Skjærgårdstjenesten til nytte, er
refusjon av innsamling av herreløst marint avfall.
Refusjonsordningen som ble introdusert første
gang i 2016, skal stimulere til økt opprydding
av marin forsøpling. Ordningen skal sikre at
aktører som bidrar til opprydding av marint avfall,
ikke selv må dekke kostnadene til transport og
innlevering av det innsamlede avfallet. Ordningen
administreres av Hold Norge Rent (HNR) og er
finansiert av Miljødirektoratet.
Refusjonsordningen har også som mål å
stimulere kommunale og interkommunale
renovasjons- og avfallsselskap til å hente og ta
imot marint avfall vederlagsfritt. På sikt er det
ønskelig at bransjen legger til rette for gratis
transport og mottak av marint avfall over hele
Norge.
Tre av Skjærgårdstjenestens driftsenheter søkte
om refusjon; Hvaler, Fredrikstad og Færder.
Disse har tilsammen hentet 13 695 kg fra 173
ryddeaksjoner som har ryddet en strandstrekning
på 110 km. Til sammen ble det søkt om refusjon
for 181 båttimer og et beløp på kr 311 380. OF
har som en del av prosjektet Ren Oslofjord,
lagt inn alle de frivillige ryddeaksjonene i
ryddeportalen til Hold Norge Rent og søkt om
refusjon på vegne av driftsenhetene.

Skjærgårdtjenesten
Rapportering fra enhetene 2016
Hvaler. Enheten har utover ordinær drift også bistått frivillige strandryddere. Det er
ryddet 809 sekker strandsøppel. Friluftsrenovasjonen har gitt mindre søppel – 1698
sekker – enn i året før. I den nye dypoppsamleren i Fredagshølet ble det hentet søppel
tilsvarende 400 sekker. Enheten utfører en omfattende tilrettelegging – også i avtale
med OF.
Fredrikstad. Badeutstyret var på plass til 1. juni. Enheten samarbeidet med
Kystlotteriet om strandrydding, bl.a. på Søsterøyene og Struten. Det ble hentet
374 sekker i forbindelse med strandryddingen. Fast kjørerute for tømming av
avfallsstativer var fra april til 1. oktober, og 1641 sekker ble samlet inn.
Moss. Vårryddingen av fuglereservatene og andre strender var ferdig i midten av
april. Resultatet ble ca. 100 sekker søppel. Rundt 2000 sekker er samlet inn gjennom
renovasjonen. Mye badeutstyr skal settes ut og fører til at vedlikehold blir skjøvet
ut i tid. Beitedyr er fraktet ut til Sletterøyene. Brygga på Bile har fått midlertidig
reparasjon, men trenger mer omfattende utbedring.
Ytre Vestfjorden Om lag 30 tonn er samlet inn fra renovasjonen i driftsenheten.
Håøya har fått godkjent drikkevann, med ny brønn og renseanlegg. Nytt aggregat og
solcelleanlegg er også installert og aggregathuset er rehabilitert. 150-160 geiter er
fraktet til og fra øya. Beitingen reduserer gjengroing og mengden flått. Telling av flått
viser at den er så godt som borte på beiteområdene. Besøkstallet har økt, mye som
følge av bedre tilrettelegging. Brygga i Dragsund på Håøya har fått nye akterfester
med plass til 25 båter. Det er ryddet rundt de store eike- og lønnetrærne for å fristille
disse. I Sandspollen er det ryddet vegetasjon innerst i bukta og rundt toalettet.
Indre Vestfjorden (Asker/Bærum). 3248 sekker samlet inn fra renovasjonen,
som er litt mindre enn året før. Badebøyer ble satt ut og toalettene ettersett og
vasket. Strandsøppel fra ryddeaksjoner er hentet, bl.a. fra OFs strandrydding med
skoleklasser på Nordre Langåra. SNO har fjernet uønskede plantearter og avfallet
er hentet av Skjærgårdstjenesten. Enheten har deltatt på felles oljevernøvelse der
alle sund i området ble stengt med lenser. Enheten har tilsyn med storfe og sau som
beiter på Borøya og Brønnøya.

Driftsenhet Færder tok sammen med OF og foreningen Ytre
Oslofjord initiativ til en ryddedag 8. mai. Nøtterøy kommune ga
bistand til skyss med båten til Østre Bolæren. Skjærgårdstjenesten
samlet inn avfallet som ble ryddet. Som en del av arrangementet
var det også utlodning av diverse premier, samt foredrag om
marin forsøpling; hva fant vi og hvor det kommer det fra. Til
sammen ble det ryddet en strandstrekning på 24 km, 2,5 tonn
søppel ble samlet inn og 174 personer deltok.

Oslo-Bunnefjorden. Passasjerstatestikk fra Oslofergene viser at de totalt har fraktet
782 393 passasjerer til øyene i 2016. Dette er en økning på ca. 50 000 passasjerer
fra 2015. Om lag 135 tonn søppel er samlet inn fra dypoppsamlere og stativer
i driftsenheten. På Hovedøya er driftsbygningen malt, Sjøskolen rehabilitert og
en tidligere narvesenkiosk blir rehabilitert. Vegetasjon har blitt fjernet gjennom
sauebeiting og rydding i de gamle steinbruddene, flere stier er åpnet og flere benker
og grillheller er plassert ut.
Oppslag blir ryddet og øya patruljert sammen med Bypatruljen 2 ganger i uken. På det
meste var det ca. 180 telt på Langøyene. De hyppige patruljeringene og fortløpende
opprydding av forlatte telt, forenklet oppryddingen etter sesongen. Maritim enhet
brukte ca. 13 dagsverk, rydding av avfall fra teltingen er en halvering fra 2015.
Breiangen. Sesongen begynte 6. april med befaring av fuglereservatene og diverse
reparasjoner av brygger. 40 meter av brygga på Kommersøya måtte byttes ut.
Badebøyer og -flåter ble satt ut i juni og tatt inn i september. Det har blitt laget og
satt ut nytt toalett og søppelbu på Bastøy med hjelp fra Bastøy fengsel. Ca. 13,5
«»
tonn søppel er samlet inn fordelt på 1 142 sekker fra søppelstativene,
23 sekker fra
ryddestasjonene for strandsøppel og 133 sekker fra øvrig strandrydding. 30 sauer er
fraktet til Kommersøya. Etter at enga var nedbeitet ble sauene sluppet fritt ut på øya
fra midten av august.
Færder. Renovasjonen hentet i år 2 367 sekker som utgjør 35 tonn avfall fra
fritidsbåtene, noe som er et lavt normalår. Tjenesten er på vannet alle helger fra St
Hans og ut juli. Parallelt utføres oppsyn for SNO.
Enheten har bidratt på strandryddedagen med transport til og fra øyene og samlet
inn avfallet som ble ryddet. Familier, enkeltpersoner og vennegjenger som ryddet
områder da de var ute i skjærgården, ga beskjed via en meldingsportal om hvor
avfallet var satt. Samlet sett er det ryddet et stort antall øyer og mengden ble 602
sekker. Det utgjør ca. 6 tonn plast og annet avfall. Enheten har selv også ryddet mange
øyer.

Etter at flytende dypoppsamler kom på plass i Fredagshølet var det
ikke lenger behov for søppelbu. Skjærgårdstjenesten fra Hvalerenheten rev søppeldelen - do-delen av bua ble stående.

Sandefjord og Larvik. Det er utført vedlikehold og reparasjoner av brygger,
badeflåter, HC-ramper og toaletter på flere av friområdene. Vegetasjon er ryddet på
Malmøya og Martaholmen. Sauer er satt ut og hentet på Lindholmen, Saueholmen,
Gokstadholmen og Hasselholmen.
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Marin forsøpling

OF i front;

Kampen mot

marin forsøpling
Marin forsøpling er en stor
miljøutfordring som ikke bare
representerer et visuelt problem, men
er også en trussel mot livet i havet. OF
jobber med temaet på en rekke områder,
og deltar i flere prosjekter.
OF har siden starten i 1933 jobbet for en ren fjord, først for å bekjempe
forurensingen og bedre vannkvaliteten. Gjennom kampen mot
marin forsøpling har trussel mot havmiljø på ny fått et sentralt, men
annerledes fokus. I 2016 har OF jobbet med temaet på flere plan, både
med rydding, undervisning og kunnskapsinnhenting i prosjekter, bl.a. i
samarbeid med svenske og danske partnere.

«Ren kystlinje», skandinavisk samarbeid for å finne nye
løsninger og metoder. Marint søppel er en felles utfordring for
landene rundt Østersjøen-Kattegat-Skagerrak, og 34 partnere fra Norge,
Sverige og Danmark samarbeider for å begrense omfanget av søppel
på strender, i skjærgården og i havet, samt å utvikle nye modeller og
metoder for innsamling og håndtering av avfallet. Interregprosjektet
«Ren kystlinje» er et treårig prosjekt som startet opp januar 2016.
Østfold fylkeskommune er norsk prosjekteier. OF er prosjektleder og
ansvarlig for en av arbeidsgruppene. Prosjektet kan følges via egen
hjemmeside og facebookside (Ren Kustlinje).
Norske partnere er: Akershus-, Buskerud- og Vestfold fylkeskommuner,
Fylkesmannen i Vestfold, Færder nasjonalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark,
kommunene Hvaler, Fredrikstad, Råde, Rygge,
Plast utgjør ca. 80 prosent Moss, Skjærgårdstjenesten på Hvaler og
av søppelet i havet, og det
Færderenheten, avfallsselskapet MOVAR og
er anslått at mellom 5 og 13
Havforskningsinstituttet.
millioner tonn plast havner
i verdenshavene hvert år.
Globalt kommer størstedelen OSPAR-Stranda på Akerøya;
viktig brikke i overvåkningen. Som en av sju
fra land, men i Norge,
strender i Norge ryddes årlig en definert strandder befolkningen er liten,
strekning på Akerøya (Hvaler) fullstendig tom for
er trolig den havbaserte
industrien den største kilden alt av søppel. Hvert år flyter det i land flere tusen
til marin plastforsøpling.
plastgjenstander – alt blir ryddet, nøye registrert
Når plast påvirkes av vann og rapportert til Miljødirektoratet. Disse dataene
og sol, fragmenteres plasten, inngår i en europeisk overvåkning, der registrering
dvs. den brekkes opp i
av kildene til marin forsøpling er målet. OF leder
mindre og mindre biter og innsamling og sørger for opptelling i etterkant.
ender som mikroplast (5
mm eller mindre). Det er
Over 90% av søppelet som registreres på Akerøya
bevist at dette kan komme består av plast. Gjenstandene som dominerer er biter
inn i næringskjeden ved at av tau, liner og garn, samt plastbiter vi ikke klarer
mikroorganismer spiser
å definere. Korker og lokk, q-tips og ballong-rester
dem. Et stort antall sjøfugl
finnes også i stort monn. Forladninger til haglpatroner
og dyr skades ved at de
er også blant topp-ti. Mye av søppelet som registreres
spiser eller vikler seg inn i
her har utenlandsk opprinnelse, som fiskekasser fra
plast på avveie.
England og drikkekartonger fra Danmark.
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Anne Lise Bekken fra OFs stab jobber med marin forsøpling både i
Interreg-prosjektet ”Ren kystlinje”, med OSPAR og andre strandryddinger.
Skjærgårdstjenesten er i økende grad involvert i ryddeaksjoner utover
ordinære ryddinger og renovasjon, her fra Stolen på Vesterøy, Hvaler.

Ren Oslofjord – tiltak mot marin forsøpling

OF sendte i mars i år inn søknad om midler til tiltak mot marin forsøpling
for 2016, med Skjærgårdstjenesten som sentral aktør. Prosjektet ble tildelt
kr 1 224 000 fra Miljødirektoratet.

Målet med prosjektet er:
• å øke Skjærgårdstjenesten kapasitet til å rydde, hente og levere strandsøppel.
• utvide dagens strandrydding i Oslofjorden til å dekke en større del.
• mobilisere, koordinere og veilede flere frivillige til strandrydding samt
felles rapportering til Hold Norge Rent.
• Innsamling og mottak av eierløse kassert båter.

Før fuglene kommer

– opprydding i verneområdene. Før fuglene kommer er et prosjekt der
målet er å rydde viktige hekkeområder tidlig om våren, før hekkingen
kommer i gang. Prosjektet er ledet av Hold Norge Rent: OF er med i
prosjektgruppa sammen med flere andre organisasjoner. I perioden 1. - 3.
april 2016 ble det gjennomført ryddeaksjoner på Storskjær og Småskjær
i Drøbaksundet, på Steilene (Nesodden) og på Søsterøyene (Fredrikstad
/ Ytre Hvaler nasjonalpark). Prosjektet ble finansiert med midler fra
Sparebankstiftelsen DNB.

Marin forsøpling

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var til stede på åpningen av Strandryddedagen 4. mai på Sauholmen, Hvaler. Arrangementet var et samarbeid
mellom Hold Norge Rent, Skjærgårdstjenesten på Hvaler og i Fredrikstad,
SNO og OF. 600 meter av stranda på Sauholmen ble ryddet for 100 kg
strandsøppel, bl.a. sammen med Åttekanten skole fra Vesterøy. Et par dager
etterpå var ministeren med på strandrydding på Nøtterøy.

«Min kyst»

Det er utarbeidet et undervisningsopplegg for bruk i skolen knyttet til
fagene naturfag, samfunnsfag og matematikk. OF har også utarbeidet
informasjonsmateriell og presentasjoner tilpasset bruk i skolen.
Flere skoleklasser har vært med og ryddet strender i lokalmiljøet.
Miljødirektoratet har støttet prosjektet med kr 400.000.
Film som del av undervisningsopplegget. Som et ledd i å spre kunnskap
har vi produsert to filmer som inngår i undervisningsoppleggene. En film er
laget som en spillefilm, og gir en grunnleggende innføring i temaet marin
forsøpling. Det meste av filmingen ble gjennomført over to hele dager på
Grøtvika og Sauholmen i Hvaler kommune. En av innspillingsdagene ble
gjennomført parallelt med kickoff- arrangement for strandryddedagen
på Hvaler, med statsråd Vidar Helgesen som en av deltakerne. Den andre
filmen tar for seg forsøpling på havbunnen.
OF som kompetansesenter på marin forsøpling
Marin forsøpling har vært et tema som OF har jobbet med i lang tid.
Sånn sett har organisasjonen en bred kompetanse på feltet. I flere av
foredragene OF holder er marin forsøpling helt eller delvis et tema. To
arrangement merker
seg ut; Strandrydding med Miljødirektoratets seksjon for avfall og grunnforurensning i Tåjebukta på Håøya i Frogn i april og et foredrag for Naturviterne på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i september.

Ryddebokser. Alle kan bidra i kampen mot søppel på strendene. OF,
Skjærgårdtjenesten og kommuner har satt ut ryddebokser; i boksen ligger en
rull med søppelsekker. Ta en sekk, rydd, sett sekken på et sted beskrevet på
boksen og send melding. Enkelt og effektivt.
Her er det satt ut bokser:

» Haneflu
» Masselø

Moss:
Hvaler:
» Åsebu,
» Heyerdalsbukta
» Kuvauen,
» Sørstranda
Tjøme
Stokke
» Guttormsvauen » Refsnesstranda
» Moutmarka
» Gåsø
» Storesand
»
» Ildverket
Tronviksstranda
Hurum:
Fredrikstad:
» Hui
» Bredebukt
»
Mølen
» Foten
» Vakersholmen
» Alby
» Sandbukta
» Lyngholmen
» Reierstranda
Nøtterøy
» Mærrapanna » Lilleputt
Råde
» Skjællerø
» Husebystranda » Slevik
» Kleberget
» Trollholmen
» Kulpe
» Ramsholmen » Saltholmen
» Storesand
»Tørfest
Sande:
» Kommersøya
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Interesseorgan

OF som interesseorgan:

En stemme
for friluftslivet
OF har mange roller og oppgaver,
en av dem er å være talerør for
friluftslivet og vaktbikkje for
strandsonen og Oslofjordnaturen.
Forventninger. Det forventes at OF avgir uttalelser i
en rekke fylkesplaner, kommuneplaner og reguleringsplaner der friluftslivet på en eller annen måte blir
berørt. Byggesaker kommer til behandling om disse
angår OF direkte ved naboskap til friområde eller har
særlig allmenn interesse. OFs engasjement går lenger
enn det tradisjonelle strandsonevernet. Bekjempelse
av forurensing og støy vil f.eks. alltid være aktuelt. Også
ivaretakelsen av allemannsretten og retten til ferdsel og
opphold kjennetegner sakene OF engasjerer seg i.
Regionalt perspektiv. Som høringsinstans er OF en av
OF fokuserte på behovet for universell tilrettelegging i Ås kommunes planstrategi.
få instanser som tar opp friluftslivets behov i et regionalt
Her Breivoll, et friområde ved Bunnefjorden som har universell tilrettelegging.
perspektiv, dvs ut over kommune- og fylkesgrenser.
OF peker på at tilgang til uberørt natur, badestrender,
båtutfartsområder, turstier og enkel tilrettelegging er
det som er tilfellet i dag, bl.a. med en
Noen uttalelser fra 2016
blant de viktigste tiltakene for å bedre folkehelsa. OF er
nesten tredobling i areal av dagens
dessuten en høringspart som konsekvent kjemper for at Havneberget og Slevikkroken, Fredrikstad:
bygningsmasse. Nytt speidersenter er
uberørt strandsone ikke skal nedbygges. En utbyggingssak OF skeptisk til nedbygging av sårbar
skissert med et omfang på 2 200m². OF er
kan virke uskyldig sett med lokale øyne, men i den store og urørt kystnatur. I forbindelse med to
positiv til speidernes aktiviteter i området,
sammenhengen ser vi at det er bit for bit utbyggingen som reguleringsplaner ble det foreslått over 70
men anser en så stor utbygging som
nye
fritidshytter
innenfor
virkeområdet
har gjort Oslofjorden til en av Europas
uheldig.
1
til Statlige planretningslinjer . OF
mest nedbygde kyststrekninger.
kommenterte
at
det
ville
vært
en
”En utbyggingssak
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett
fordel å kjøre de to planprosessene
OF får årlig rundt 200 planer på
kan virke
og friluftsliv i Akershus. Grundig
sammen
ettersom
det
er
snakk
om
to
høring. Vi prioriterer planene vi anser
uskyldig sett
og viktig plan med imponerende
å ha størst betydning for friluftslivsmed lokale øyne, tilgrensende områder. Tilkjørselvei er
kunnskapsgrunnlag. Fylkeskommunen
i
begge
planforslagene
foreslått
lagt
i
naturverninteressene og folkehelsa. Antall
men i den store
har utført en omfattende rullering av
saker i 2016 ble 67. Innholdet i uttalelsene
sammenhengen samme trasé langs 250 meter av den
planen. OF har i perioden 2014-2016 fulgt
er basert på OFs strandsonepolicy som
ser vi at det er bit eksisterende kyststien som leder ut til
arbeidet tett, bl.a. gjennom deltakelse i en
ble behandlet siste gang på årsmøtet i
for bit utbyggingen den populære utsiktplassen Blåsopp.
egen prosjektgruppe. Planen inneholder
Vår påstand var at dette vil medføre en
2014. I saksbehandlingen legges det vekt
som har gjort
flere forslag til økt fysisk aktivitet. OF er
kraftig forringelse av naturopplevelsene
på å være balansert, faglig grundig og
Oslofjorden til
også positive til planforslaget om å øke
for turgåere. OF har også anbefalt
konsekvent, og samtidig se helheten så
en av Europas
friluftslivets andel av spillemidlene fra
at
en
utreder
en
mindre
utnyttelse
vel som det genuine i hver enkelt sak.
mest nedbygde
10% til 15%.
kyststrekninger.” ettersom utbyggingen vil berøre sårbar
og uberørt kystnatur med over 200 år
Kommunal planstrategi 2017-2020, Ås
Type saker behandlet
gamle krok- /trollfuruer og rødlistede arter.
kommune: God fokus på friluftsliv og
Kommune- og kommunedelplaner

8

Fylkesdel- og fylkesplaner

12

Reguleringsplaner

23

Annet som: Verneplaner, forvaltningsplaner, dispensasjoner, nabovarsel

24

Totalt i 2016

67

Tredalen speidersted, Hvaler: Reduser
fotavtrykket av utbyggingen. Norges
Speiderforbund presenterte et planforslag
til utvikling av sitt 80 dekar store leirsted
i Tredalen, i sjøkanten på Spjærøy på
Hvaler. Forslaget la opp til en langt større
utnyttelse og utbygging i området enn

biologisk mangfold. Vi støttet forslaget
til planstrategi der det bl.a. fremgikk
at en skal kartlegge og verdsette
friluftsområdene i kommunen, lage en
temaplan for både biologisk mangfold
og det samme for gang- og sykkelveier.
OF tok også opp den ressursen frivillige
organisasjoner representerer for å

1) Statlige planretningslinjer er Klima og miljødepartementets tydeliggjøring av nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen
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T.v: En privatperson henvendte seg til OF om stengsler i
strandsonen på Huk etter salg av en eiendom. Vi kontaktet
Oslo kommune og ba om en lovlighetsvurdering av tiltakene.
Ny eier hadde forlenget et gjerde ned til sjøen, satt opp
stengsel under brygga og satt ut blomsterpotter i strandsonen.

I Kvastebyen i Sarpsborg har en entreprenør
ødelagt et friområde og forlatt stedet. Lokale
brukere kontaktet OF.
stimulere inaktive grupper.
Fra vår side ble det anbefalt
mer fokus på behovet for
universell tilrettelegging,
bl.a. friluftsområder for
bevegelseshemmede, som en
viktig del av folkehelsearbeidet.

OF peker på
at tilgang til
uberørt natur,
badestrender,
båtutfartsområder,
turstier
og enkel
tilrettelegging
er blant de
viktigste
tiltakene
for å bedre
folkehelsa.

Planarbeid Gjerdal småbåthavn,
Røyken: Havneutvidelse
kan gå på bekostning av
bademuligheter i friområde. OF
uttalte at en utvidelse av dagens
småbåthavn ville berøre den
nordligste delen av Hernestangen
– et regionalt mye brukt friområde.
Dette kan redusere arealet for bading i sjø
utenfor friområdet, og med det redusere
områdets friluftsverdi. Vi anbefalte derfor at en
utredet en annen utforming av småbåthavnen.
OF uttalte at vi var positive til at anlegget var
foreslått universelt utformet, at det skulle være
åpent for publikum og at det var satt av fem
gjestehavnplasser.

Tildekking, mudring og deponering av forurenset
sjøbunn i Sandefjordsfjorden: Storstilt
opprydding i gammel forurensning. Etter
tidligere tiders industrivirksomhet, er deler av
Sandefjordsfjorden sterkt forurenset. Sandefjord
kommune sendte ut en høring i tilknytning til

Bassengparken i Holmestrand er et nærfriluftsområde
som bør forbli inntakt. Her fra flaggermustur OF
arrangerte for noen år siden.

søknad om tildekking, mudring og deponering
av forurenset sjøbunn. Det har vært utført
utbedringstiltak i flere avsnitt av fjorden siden
år 2000. Nå satses det på et stort løft der en vil
mudre forurenset grunn og tildekke forurenset
sjøbunn. Det er et kostbart, men viktig tiltak som
vil forbedre vannkvaliteten. OF understreket at et
mål med prosjektet bør være å gjøre det mulig å
bade i flere deler av Sandefjordsfjorden og viste i
denne sammenheng til nyetablerte badeanlegg i
tilknytning til Fjordbyen i Oslo.
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i
Drammen: Fokus på sammenhengende kyststi
i område hvor det planlegges fortetting. OF
uttalte at Drammen kommune i sin planlegging
har et godt fokus på å skape sammenhengende
grøntområder. Dette blir også viktig
fremover i forbindelse med sjø- og elvenære
transformasjonsområder som bl.a. Nøsted. Vi var
særlig opptatt av å få til en sammenhengende
kyststi sørover langs Svelvikveien. Et annet
forslag til kommunen er å innlemme åpning
av lukkede bekker som en strategi. I den
sammenheng nevnte vi at flere kommuner i
Indre Oslofjord har opprettet egne elveforum,
hvor det ønskes å gjenskape uterom og danne
en blågrønn struktur. Kommunen fikk ros for et
grundig arbeid knyttet til sykkelstrategi.

Bassengparken, Holmestrand, bygging av
lavterskelbolig i parkområde: Unngå nedbygging
av tettstedsnært og mye brukt friområde.
Holmestrand har et flott opparbeidet park- og
friluftslivsanlegg i Bassengparken. Området er
mye brukt av lokalbefolkningen til rekreasjon og
er også mye besøkt av skoleklasser. Kommunen
vurderte å bygge ut et område nord i parken til
lavterskelboliger. OF pekte på at flere, bl.a.
Miljødirektoratet, de siste årene har fokusert på
viktigheten av å ta vare på lokale friluftsområder
i tettsteder. Mot denne bakgrunn anbefalte vi at
kommunen revurderte forslaget om nedbygging
av det sentrumsnære rekreasjons- og friområdet.
Publikumshenvendelser. Publikum ønsker at
vi skal engasjere oss i saker i deres nærmiljø.
Dette gjelder alt fra ulovlig bygging, stengsler,
dispensasjonssaker, ferdselshindre eller som
en del av planprosesser. Mange av sakene er
svært ressurskrevende og det må prioriteres
hvilke saker vi kan gå inn i. OF henviser
publikum til den aktuelle kommunen, men ikke
sjelden har saken oppstått fordi interessenten
mener at kommunens saksbehandling er feil
eller mangelfull. Eksempler på en slike saker
gjaldt skader på natur og bruksmulighetene i
Kvastebyen Sarpsborg, stengsler i strandsonen
og på Bygdøy i Oslo.
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Sikring

Sikring av friluftsområder:

Arealer
- en knapphetsressurs
De fleste av friområdene langs kysten
er arealer som er kjøpt av Staten,
kommuner eller friluftsråd med tanke
på at de for all fremtid skal være
tilgjengelige og tilrettelagte for friluftsliv.
Slevik skanse, Fredrikstad,
glapp med tanke på å sikre
eiendommen som friområde.

Noen aktuelle sikringssaker fra 2016:
Slevik skanse, Fredrikstad: Norges største sikringssak
glapp. Norges største sikringssak kunne ha blitt en
realitet i forbindelse med at eiendommen Slevik skanse
var lagt ut for salg. Eiendommen har 400 meter strandlinje, og inneholder bl.a. et militært batteri fra ca. 1808.
Kyststien følger i grove trekk kystlinja i området, og det
er kun noen minutters gange opp til det etablerte utsiktspunktet Blåsopp, men stoppes ved en port og går ikke
inn på eiendommens utmarksdel. Eiendommen på 57
dekar har 4 hytter, en dypvanns-brygge og et stort båthus.
Sammen med Østfold fylkes-kommune og Fredrikstad
kommune var OF med på å utarbeide en strategi for
sikring av denne store strandeiendommen. I strategien lå
et forslag om at deler av eiendommen ble utskilt og solgt
separat som fritidsboliger, mens strandlinjen og naturen
rundt kunne ha blitt et friområde for bading, turgåing,
kystled, kyststi, lekeområde osv. Et verkstedbygg kunne
gi også rom for Skjærgårdstjenestens behov. Private
interesser hadde det høyeste budet og eiendommen ble
solgt for kr 48 millioner.

Sikring innebærer
at det offentlige
kjøper eller inngår
avtaler om varig
bruksrett av areal.
Statlig sikring
betyr at Staten har
bevilget midler.
Før i tiden sikret
OF friområdene
gjennom
spleiselag mellom
det offentlige
og med private
bidrag. I dag
forventes det at
Staten står for
finansieringen.

Makø, Nordre Sandøy, Hvaler: 500 dekar stort nytt friområde på Makø?
Halden kommune eier en 570 dekar stor eiendom nord på Nordre Sandøy i
Hvaler kommune. Halden ervervet eiendommen på 1930-tallet for å ha feriekoloni her. Feriekolonien var i bruk til 1990-tallet, da den ble stengt siden bl.a
På statsbudsjettet sanitæranlegget måtte forbedres. Eiendommen ligger sentralt
til i Østfoldskjærgården. Makø gård har siden 2000 hatt et fastfor 2016 var
boende vertskap som har holdt bygningsmassen ved like, tildet avsatt 40
rettelagt for ulike arrangement og drevet en populær sommermillioner til sikring
kafé. Kommunen vurderte tidligere å selge eiendommen, men
av friområder i
ser nå en annen mulighet som innebærer å skille ut 500 dekar
Norge totalt. Dette
av utmarka og tilrettelegge for friluftsliv bl.a. gjennom mer
var en økning på
universelt utformet tilrettelegging. Det er aktuelt med statlig
10 millioner og
sikring av utmarka. Kommunen ser også på muligheter for å få
tilbake til 2014
skilt ut tre hyttetomter på øvrig areal og fortsette driften ved
nivå.
Makø gård. OF anbefaler å bevare og tilrettelegge utmarks-
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eiendommen på Makø på Nordre Sandøy i Hvaler som et friområde for
fremtiden. OF anser eiendommen som regionalt viktig for friluftslivet.
Saken videreføres i 2017.
Skriverøya, Halden: Vandring i Haldens historie. Skriverøya i
Iddefjorden, et 270 dekar stort område, ble sikret av Halden kommune
med økonomisk bistand fra Miljødirektoratet. Friområdet har spor fra
steinhoggervirksomheten, forsvarsanlegg både fra 1700-tallet og 1905 og
gravrøys fra bronsealderen. Området er velegnet for bading, har kyststi
og andre turstier, fiskebrygge, og en rekke kulturminner. Historielaget
har allerede satt opp infotavler. Et steinbrudd som tar ut monumentstein
gjør området ekstra spennende for besøkende. OFs styre var på befaring i
september og drøftet bl.a. tilrettelegging med kommunen. Det er sjeldent
at et såpass stort, sjønært og attraktivt ubebygget areal selges i Halden.
Området har stort utviklingspotensial for friluftsliv.
Bergholmen, Frogn: Friluftsøy med begrensede muligheter for
finansiering av tilrettelegging. Bergholmen har blitt et sted mange
bruker til friluftsliv. Her er det to kystledhytter, kyststi og et sted båtfolket
har oppdaget. Øya er en av få gjenværende eiendommer som eies av
Forsvarsbygg (Nasjonale festningsverker), men som disponeres til friluftsformål gjennom en avtale med OF og båtforeninger. Sommeren 2016 tok
OF initiativ til at eiendommen ble skilt ut fra Oscarsborg festning og
overført til Miljødirektoratet. I november hadde vi et møte med
Forsvarsbygg for å få avklart status for Bergholmen, og forsøkte å finne
en løsning som bl.a. gjør OF søknadsberettiget til statlige friluftsmidler
og dessuten gjøre det mulig å be om Skjærgårdstjenestens driftsbistand.
Forsvarsbygg tar et nytt initiativ overfor Miljødirektoratet. Mer om
Bergholmen på side 16.
Ingierstrandveien 41, Oppegård: Fritidseiendom i Bunnefjorden. Oslo
kommune eier en fritidseiendom i Oppegård som kommunen hadde
tenkt å selge på det private markedet. Man ville først skille ut en smal
del av strandsonen og legge denne ut som friområde. Den øvre delen
av eiendommen var planlagt solgt. OF tok initiativ til å stanse salget, og
fikk til et møte med etaten og byrådet. Begrunnelsen for at vi ikke ønsket
salg, var at bygningene ligger såpass tett inn på stranda at privatisering er

Sikring

Historisk notat fra
OF-arkivet vitner om
sikring i praksis, her
fra prosessen ved
Nevlungstranda i
Brunlanes. Et kart er
benyttet til notater og
beregning av prisen
forskjellige eiere
krever. Sikring av
friområder kunne først
skje gjennom å skape
tillit mellom selger og
kjøper. Det innebar
flere møter og - ofte
mange kopper kaffe.

høyst sannsynlig. Bygningene kan dessuten tas
i bruk til friluftsformål, enten som kystledhytte
eller utfartsmål for f.eks. padlere. Byrådet stanset
salgsprosessen.

selv vært drivkraften for gjennomføringen, mens
OF har støttet prosjektet og holdt det fram som
eksempler for andre kommuner.

Jernbanelinja, Holmestrand: Jernbanelinje
blir turvei. I slutten av november 2016 ble
den nye jernbanen gjennom Holmestrand og
Holmestrandsfjellet åpnet. Samtidig startet
Jernbaneverket fjerningen av installasjoner
langs den sju km lange jernbanestrekningen
langs sjøen nordover mot Sande. Holmestrand
kommune har de siste årene hatt en
prosjektmedarbeider som har jobbet med
finansiering og planer om å omgjøre den
gamle traseen til turvei. OF har gjennom
flere år fulgt prosessen og vært en pådriver i
arbeidet. Den gamle jernbanetraseen ligger
et steinkast unna Holmestrand sentrum og vil
bli en attraktiv turvei. Traseen vil også knytte
sammen eksisterende turveinett i Sande og vil bli
tilgjengelig for rullestolbrukere. Barrieren som
OF anbefaler en jernbanelinja har vært, forsvinner og gir
totrinnsmodell; tilgang til store attraktive strandarealer.
først sikre hele Ved Smørstein har Bane Nord signalisert
ønske om utskillelse av en fritidseiendom
arealet, for
deretter skille ut rett ved den nye turveien. Ettersom den
bygningne. Med delvis vil gå over tunet på eiendommen,
prisene man har OF anbefalt at eiendommen blir et
må betale for friområde med muligheter for en turkafé
strand-eiendom, eller en kystledhytte.

Langgrunn Horten: Oppgradering av
sentrumsnært område. OF tok i 2015 initiativ
til at havnevesenets eiendom skulle sikres som
friområde og bistod kommunen i arbeidet med
sikringssøknad. Saken har fortsatt inn i 2016.
Det er vedtatt at Langgrunn skal overføres til
kommunen. OFs rolle blir å drifte kystledhytta
og det nærmeste friområdet rundt denne. Det
er gitt tilsagn om statlige midler for sikring og
tiltak som gjør eiendommen mer tilgjengelig.
Området ligger mellom to tidligere statlig sikrete
friområder som knyttes sammen med kyststien.
Redningsselskapet er i ferd med å bygge opp et
nytt hovedkontor rett nord for eiendommen med
et tilhørende åpent park- og uteanlegg, og blir en
viktig samarbeidspart.

Skallevold, Tønsberg: 20 år med
strategiske regulering og oppkjøp
har gitt resultater. Sikringen av
Skallevold i Tønsberg ble avsluttet i
2016 etter en 25 år lang prosess da den
siste av 9 bebygde eiendommer ble
innløst med statlige midler. I tillegg har
kommunen sikret 3 eiendommer ved
Karlsvika nord for Skallevold på samme
er dette eneste Preissestranda og Østnestangen ved
måten. Klima- og miljøminister Vidar
mulighet
for å få Tofte, Hurum. Stort strandområde for
Helgesen var med på markeringen i juni.
gjort mer areal fremtiden. Utmarksområdet vest for
Kommunen har jobbet langsiktig siden
tilgjengelig.
Tofte har vært i fokus som badestrand,
slutten av 80-årene med å innløse og
turområde og naturreservat lenge.
rive hyttene. Tønsberg kommune har

En større eiendom (538 dekar) har vært i
industribedriften Södras eie, men ble høsten
2016 solgt for kr 40 millioner til en annen privat
eier. Området nærmest båthavna og tettstedet
(85 dekar) er regulert til utbyggingsformål, det
øvrige er strand, naturreservat og skog. En stor
del av eiendommens utmarksområde inngikk i
OFs rapport «Regionalt viktige friluftsområder
langs kysten av Buskerud som bør sikres» som
ble utgitt i 2003. Bakgrunnen er at eiendommen
inneholder unike svaberg, sandstrender og
turstier som ligger i kort avstand fra Tofte
sentrum. OF har sammen med kommunen
ved flere anledninger tatt opp sikring av
Preissestranda som friområde, og har hatt
flere møter med Södra om dette. Sammen
med Hurum kommune ønsker OF å komme
i dialog med ny eier for å avtale mulighet for
tilrettelegging på LNF-delen av eiendommen.
Henvendelser fra privatpersoner. OF får
henvendelser fra publikum om eiendommer som
kan ha allmenne friluftsinteresser, både bebygde
og ubebygde eiendommer, særlig på Hvaler og
Tjøme. Disse vurderes fortløpende. OF fikk bl.a.
en henvendelse om et nesten 60 dekar stort friområde på Vesterøy i Hvaler. En annen henvendelse
gjaldt et utmarksområde på Nordre Lauer, også det
på Hvaler. Ingen av sakene ble realisert.
Kartlegging og verdsetting. Oppstarten av
verdikartlegging av viktige friluftslivsområder i
Østfold setter en ny standard for rekkefølgen
i saksbehandlingen i sikringssaker. Tilbudte
eiendommer bør vurderes i etterkant av
kartleggingen, se også side 13.
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Natur og friluftsveiledning

Natur- og
friluftsveiledning
Pedagoger, barn og elever
under åpen himmel:

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for
å inspirere skoler og barnehager til å bruke
nære uteområder aktivt til lek og undervisning.
Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale
relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt
fysisk aktivitet er noen av fordelene.
Bort med tau. En skoleklasse fra Råde rydder Storesand
på Oven som en praktisk del av et undervisningsopplegg
om marin forsøpling. Strandrydding inngikk også i
Interreg-prosjektet Ren Kystlinje.

«Barn tilbringer
mye av hverdagen i
barnehage, skole og
skolefritidsordning.
Omfanget av
friluftslivsaktivitet, lek
og læring i naturen i
disse institusjonene
er derfor av stor
betydning. Å få
mulighet til gode
opplevelser og
mestring i naturen
gjennom skole og
barnehage er særlig
betydningsfullt for
barn og unge som i
liten grad driver med
friluftslivsaktiviteter
på fritiden.»

Læring i friluft. I tillegg til vårt ordinære tilbud har OF har i de
senere år utviklet spesialkurs for enkelte fag. Alltid når vi utvikler
kurs, er det med læreplanen som basis. Noen nyutviklede
undervisningsopplegg er kurs der klasser arbeider med temaet
marin forsøpling (se side 21) og ett der elevene jobber med
lokale elver og bekker, kalt Levende vassdrag. Oppleggene er ofte
laget slik at alle fritt kan benytte dem, eller, om skolene ønsker
det, benytte våre veiledere.
Aktivitet. Gjennom året er det gjennomført 24 inspirasjonskurs
for pedagoger og 177 kurs eller aktivitetsdager for barn i skole,
SFO og barnehage. Innhold i kursene varierer fra inspirasjonskurs
i hvordan lærere i større grad kan bruke uterommet og skolens
nærmiljø, til kurs i for eksempel matematikk, opplæring i kart og
kompass, språk- og samarbeidsøvelser og kurs i marinbiologi.

Naturveiledning i Færder nasjonalpark. Vestfold
fylkeskommune har bidratt med midler til å utvikle og
gjennomføre aktiviteter i Færder nasjonalpark. Vi har
gjennomført flere åpne turer og vandringer, aktivitetsdager
og kurs for skoleklasser med fokus på forskjellige tema om
nasjonalparken. Resultatet i 2016 ble 20 forskjellige aktiviteter
Friluftsliv - Natur som kilde med totalt ca. 500 deltakere. Vi har også mottatt midler fra
Sparebankstiftelsen DNB til innkjøp av utstyr til bruk ved
til helse og livskvalitet.
Meld. St. 18 (2015–2016) aktiviteter i nasjonalparken. Utstyrsbasen blir plassert på Østre
Bolæren og Verdens Ende.
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Friluftslivets år hadde ringvirkninger. 2015
var friluftslivets år. Da var aktiviteten rekordstor.
Aktivitetsnivået smittet over på 2016, blant annet fordi
flere kjente til tilbudet og at svært mange av søknadene vi
sendte inn fikk tilslag. Antallet dager vi har hatt aktiviteter
var 231, kun to mindre enn året før.
Friluftskurs for innvandrere og flyktninger. Vi har
i hovedsak hatt kurs for voksenopplæringsgrupper,
men også noen for introduksjonsklasser i grunnskolen
og andre innvandrer- og flyktninggrupper; i alt tolv
forskjellige aktiviteter med 1 500 deltakere. Et viktig
arrangement var Oslo og Omland friluftsråds
jubileumsdag med aktiviteter for voksenopplæringsgrupper fra Oslo. OF bidro i planleggingen av dagen og
gjennomførte forskjellige aktiviteter.
Utfordrende planlegging. Vi har bred kompetanse innen
mange fagfelt, hvilket gjør at vi kan tilby mange forskjellige
typer kurs og aktiviteter. Vi får gode tilbakemeldinger
både fra deltakere og de som bevilger midler. Et problem
er at prosjektmidlene som regel bevilges for ett år av
gangen. For å kunne arbeide mer langsiktig ønsker OF å
få til flerårig finansieringsmuligheter og en justering av
søknadsåret hos Miljødirektoratet.

Natur og friluftsveiledning
Aktiviteter, marin
forsøpling
Marin forsøpling er et dagsaktuelt
tema. OF har utviklet kursopplegg
som innbærer både teori og rydding
av strender. Ryddeaksjoner og
foredrag om marin forsøpling og
ryddeaksjoner i regi av OF:

» Strandrydding på Nordre Langåra
med elever fra skoler i Asker. 250
elever deltok. Elevene har også fått
opplæring i tema knyttet til marin
forsøpling.

»Strandrydding på Ostøya i Bærum
med 74 elever fra Ringstabekk skole.
Elevene har også fått opplæring i
tema knyttet til marin forsøpling.
» 100 elever fra Råde ryddet
strender på Oven. OF og Råde
kommune var vertskap. Elevene har
også fått opplæring i tema knyttet
til marin forsøpling.
»30 lærere fra Flåstad skole i

Oppegård fikk opplæring i tema
marin forsøpling gjennom foredrag
og befaring på Jeløya.

»150 elever ved Halden VGS var
med å rydde flere strender rundt
i kommunen. Elevene fikk også
foredrag om temaet i forkant.

» Vi har også hatt foredrag om
marin forsøpling bl.a. på Friluftsdag
på Ilene i Tønsberg og stand på
Skjærhalden, Levende kyst.

Spekteret av aktiviteter gjennom året er stort: T.v: Ivrige elever bryner seg på geometrioppgave (Tangram) under et inspirasjonskurs med Thor Heyerdahl VGS,
Larvik. I midten: I 2016 har vi hatt flere kurs for innvandrergrupper. Her fra et arrangement på Langøyene i Oslo. T.h: Mange av arrangementene holdes i
nærheten av skolen eller barnehagen, ofte langt fra sjøen. Her er en barnehage i gang med å lage pinnebrød i Sofienbergparken, Oslo.
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Læring i friluft, oversikt over kurstilbudet

I mange av skolens fag kan elevenes læringsutbytte øke hvis deler av undervisningen flyttes ut av klasserommet. Alle kurs har
basis i Rammeplanen for barnehage eller lærerplanverket for skolen. Samtlige kurs kan holdes som kurs for pedagoger. For
ansatte i barnehager holder vi generelle inspirasjonskurs i utendørspedagogikk. Kursene har en varighet fra en skoletime til
opplegg over flere.
Marinbiologi / Livet i fjæra
Elevene er havforskere for en dag, samler inn
arter, både dyr og planter, i fjæra. Vi smaker
på noe og lærer masse. For grunnskole og
videregående skole.

Levende vassdrag
Levende Vassdrag omfatter aktiviteter om
vann og vassdrag for barne- og
ungdomsskolene i Oslo og
Bærum.

Fysisk aktivitet og samarbeidsøvelser i
naturen
Vi lærer noen annerledes og morsomme leker og
aktiviteter som krever samarbeid og der elevene
må tørre å stole på hverandre. På kjøpet får de
fysisk aktivitet, begrepstrening og litt regning og
naturfag. Passer for alle trinn.

Friluftslivskunnskap
Kurs i friluftsliv,
bålfyring, hvordan
søke ly, kle seg, bruk
av kniv og øks, mat på
bål og kokeapparater.
Passer alle trinn.

Kartopplæring, enkel orientering og
allemannsretten
Vi lærer å bruke kart. Inkludert er en innføring i
allemannsretten. Passer best for 3.-7. trinn.

Nasjonalparkene
våre
Vil holder kurs i
Færder og Ytre Hvaler
nasjonalparker og
lærer om hva en
nasjonalpark er og
ser på hva som er
spesielt her. Passer
for alle trinn.

Fremmede arter på godt og vondt
Elevene vil lære om noen av de problematiske
fremmede artene (f.eks. stillehavsøsters og
kanadagullris) og hvorfor disse skaper et
problemer. Undervisningsopplegget er lagt opp
med både teoretiske og praktiske deler. Passer
for grunnskolen.
Marin forsøpling - Et alvorlig og komplisert
miljøproblem
Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i
kompetansemål etter 7. og 10.trinn. Opplegget
henter temaer fra forskerspiren i naturfaget.
Trekker også inn elementer fra samfunnsfag og
matematikk.

Isfiske
Vi fisker og lærer
om sikker ferdsel
på is. Passer fra
3. trinn.

Inspirasjonskurs for pedagoger i barnehage
SFO og skole
Samtlige kurs kan holdes som kurs for pedagoger.
For ansatte i barnehager holder vi generelle
inspirasjonskurs i utendørspedagogikk.
Kurs i hjerte- og lungredning og
livredningskurs i vann
Opplæring i HLR og livredningskurs
utendørs for pedagoger. Tilsvarer
«lærerkurset» som alle som har med
barn til vannaktiviteter må ha.
Uteområde for lek og læring
Vi hjelper barnehager og skoler
med kartlegging av uteområdene
og kommer med forslag til
forbedringer for mer
aktivitet, lek og læring.
Praktisk
matematikk
Vi bruker
konkreter til
å repetere
og lære inn
matematikk.
Passer best
for 1.-7.
trinn.

Friluftsskoler
tid til kvalitet

Friluftsskoler er et tilbud i skolenes ferier der målgruppen
er barn mellom 10 – 13 år.
I 2016 ble det arrangert sju friluftsskoler, en i Akershus,
fire i Buskerud og to i Østfold. I alt deltok 184 barn/unge
på våre friluftsskoler. Friluftsskolene har en varighet
på 3-5 dager, mange av dem inkluderer en overnatting.
Friluftsskolene ble gjennomført i skolens sommer- og
høstferie. Deltagerne har fått opplæring i tema som
orientering, allemannsretten, turplanlegging, kanopadling,
fisking, rappellering, matlaging på bål, spikking og bading/
livredning i vann. Målet er at friluftsskolene skal være et
positivt og lystbetont ferietilbud i nærmiljøet som kan legge
grunnlag for varig friluftsinteresse.
Friluftsskolene ble gjennomført i samarbeid med Rygge
kommune, Moss kommune, Asker kommune, Røyken
kommune, Lier kommune, DNT Drammen og omegn og
DNT Vansjø.
Friluftsskolene har blitt finansiert ved hjelp av støtte fra
Gjensidigestiftelsen og fra fylkeskommunene. Ved noen
av friluftsskolene har deltakerne betalt en liten egenandel.
I tillegg har samarbeidspartnere bidratt med viktig støtte
gjennom instruktører, booking og markedsføring.
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Funn fra fjæra sjekkes ut under en friluftskole på Killingen i Sande.

Turer og arrangement

Turer og arrangementer
Få områder har større variasjon enn Oslofjorden: Rekken av historike hendelser er
endeløs, naturrikdommen meget omfattende sett med norsk målestokk, spesielt om
en regner antall arter. Gode guider er viktige. Guiden som kjenner lokalhistoriens
finurligheter eller som kan fortelle om naturfenomener, slik at man kommer hjem med ny
kunnskap. Også i år har vi tatt med folk på åpne turer.
Turer i 2016:
Akershus

» Nattkino i friluft på Nordre Langåra, Asker
» Historisk vandring langs Gjersjøelva i Oppegård
» NM i krabbefiske med Oslofjordmuseet, Asker
» Tur til Ommen med Nesodden
Frivilligsentral,Nesodden

» Kyststivandring i Ås
» Biomangfalddagen på Lilløyplassen, Bærum
» Tur til Båthuset i Åros i samarbeid med
Nakuhelsenteret, Asker

Oslo

» Urtetur til Lindøya
» Sopptur til Gressholmen
» Aktivitetsdag for ungdom på Sørenga
» Sjøvettdag for familier på Sollerudstranda
Buskerud

» Kom deg ut-dagen på Landfalltjern i Drammen
» Verdens aktivitetsdag i Lier
» Familiedag på Engersand, Lier
» Kom deg ut-dagen på Eiksetra, Lier
» Lysfestivalen i Slemmestad, Røyken
Østfold

To av turene i 2016: Øverst: Historisk vandring langs Gjersjøelva i Oppegård; Oppgangssaga er en av
flere attraksjoner. Nederst: På jakt etter slaget ved Svolder. Svalerød i Halden er et mulig sted for det
historiske slaget hvor Olav Trygvason falt.

Åpne turer med innhold. Oslofjorden 4201 startet opp i 2015. Prosjektet har fått sitt navn etter
antallet kilometer strandlinje i OFs medlemskommuner, inkludert alle holmer og skjær
–en strening like lang som fra Oslo til Rødehavet.

» Stjernetur, Fredrikstad
» Levende kyst-utstilling, Hvaler
» Storesanddagen, Hvaler
» Akerøydagen, Hvaler
» Stranddag på Oven, Råde
» Stranddag på Tronvik, Moss
» Minnevandring på Svolder/Svalerød, Halden
Vestfold

» Våtmarksdag på Ilene, Tønsberg
» Kyststiens 25-årsmarkering på Rakke, Larvik
» Familiedag og kyststivanding, Stokke
» Aktiviteter og turer i Færder nasjonalpark

Målet med prosjektet er å bidra til at lokale turmuligheter blir gjort kjent og brukt, og å få flere ut
til og i aktivitet. Tilbudet er åpent for alle, men har et spesielt fokus på barnefamilier og inaktive.
Totalt var 3645 deltakere var med på tur gjennom året.
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Aktivering og folkehelse

Informasjon

Søndre Langåra
Fiskemåke
Tåkeklokka, tidligere var denne bemannet
året rundt.

Hettemåka er i hekketiden lett
gjenkjennelig med sin mørke hette.

Ærfuglbestanden i Indre Oslofjord økte
kraftig på 1990-tallet.
Bilder: Oslofjordens Friluftsråd

Velkommen til friområdet ved Tåkeklokka

Hekkeområde for sjøfugl
- vis hensyn!

Tåkeklokka
Søndre Langåra tåkeklokke ble oppført i 1896. Tåkeklokka er bygget inn i det frittstående tårnet. Til tåkeklokka ble det etter 1900 bygget et bolighus
samt uthus og naust. Tåkeklokka var, som den eneste i landet, bemannet frem til 1967. I 2005 ble eiendommen med bygningsmasse overført
fra Kystverket til Miljødirektoratet med bakgrunn i områdets store friluftslivsinteresser. Siden 2012 har tåkeklokka vært en del av kystleden og er
driftet av Oslofjordens Friluftsråd. Her er det fem sengeplasser. For å booke hytter eller finne ut mer om Oslofjordens Friluftsråd kan du gå inn
på oslofjorden.org

Søndre Langåra tåkeklokke

Sjøfugl trenger ro i hekketiden
Nord for Tåkeklokka på Søndre Langåra hekker en rekke sjøfugler som det er viktig å ta hensyn til. I 2015 hadde den nest største hekkekolonien
av hettemåke i Indre Oslofjord tilhold her. Nesten 200 par ble registrert. Flere par med makrellterner og fiskemåker har også hekket her i seinere
tid. Dette er alle arter som har hatt en kraftig tilbakegang og som derfor står oppført på norsk rødliste. Ærfugl, tjeld og knoppsvane er andre arter
som også hekker i området.

Friområde

0

50 m

Området er formelt ikke vernet som sjøfugl- eller naturreservat, men naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven har bestemmelser som skal gi
fuglene et vern i yngletiden. Turgåere og besøkende må ikke gå ned og inn i hekkeområdet (se kart) i tiden 15. april – 15. juli. Fuglene flyr fort
opp og varsler hvis en har kommet for nær. Båndtvangen må overholdes i tiden 1. april – 20. august. Det har dessverre vært episoder der løse
hunder har løpt rundt i sjøfuglkolonien i hekketiden. Det ses alvorlig på slike forhold. Mink har også periodevis vært et problem i hekkekolonien.
Noen av artene på Søndre Langåra:
Hettemåka er i sommerhalvåret lett kjennelig på den mørke hetta som også er opphavet til fuglens navn. I 1987 hekket det 15.000 hettemåkepar
i Indre Oslofjord. I 2015 var bestanden redusert med hele 90%, noe som er bakgrunnen for at arten er oppført på rødlista. Det kan være flere
grunner til at arten har gått tilbake, bl.a. mangel på mat og økte forstyrrelser i hekketiden. De fleste hettemåkene forlater Norge i vintermånedene
og overvintrer i Vest-Europa.

Tegnforklaring
Hekkeområde for sjøfugl
Friområde
Kyststi
Kystledhytte
Du står her

Makrellterna er en utpreget trekkfugl som ankommer fra overvintringsområdene i vestlige Afrika i begynnelsen av mai og som forlater oss i
august. Arten har hatt 70% tilbakegang siden midten av 1980-tallet. Som for hettemåken kan mangel på mat (fisk), økt grad av forstyrrelser og at
mange tas av mink og rev ha negativt påvirket bestanden.

Makrellterne en art
i sterk tilbakegang

Allemannsretten
/ skikk og bruk
Friluftslovens regler gjelder, mer info på
www.mijødirektoratet.no I skog og utmark
har du lov til å:
- Ferdes fritt til fots.
- Ro, seile, padle og bade i elver,
vann og sjø.
- Ligge i telt opptil to netter på
samme sted.
- Høste bær og sopp.

Friområdet ved tåkeklokka
Alle kan benytte seg av friområdet,
men kystledhytta, inklusive uthuset er
forbeholdt beboere på kystledhytta. Vi
oppforderer alle til å vise hensyn.

HUSK...

Ærfugl. Det var først omkring 1980 at ærfuglen gjenetablerte seg som en regulær hekkefugl i Indre Oslofjord. Før dette forekom den sporadisk
i trekktidene vår og høst. I 2015 hekket det nesten 900 par i Indre Oslofjord. Hannen er i hekketiden karakteristisk med sin svart-hvite fjærdrakt.
Hunnen er mer uanselig med sin brune fjærdrakt. Hunnen har ansvaret for ruging og ungestell. Det er hos ærfuglen utviklet såkalte tanteordninger
der andre hunner passer på og tar vare på andres unger mens mødrene driver næringssøk etter en lang rugetid. Hovedretten er blåskjell. Et par
ærfuglhunner med opptil 20-40 unger på slep er ikke et uvanlig syn.
Tilsyn
Forstyrrelser i hekketiden bes varslet Statens Naturoppsyn, naturoppsyn.no Henvendelser vedrørende kystleden og bygningene ved tåkeklokka
til Oslofjordens Friluftsråd.

f

Allemannsretten
• Ferdsel skal ikke være til skade eller
ulempe for andre, eller for plante- og
dyreliv.
• Alt vilt er freda, med unntak av lovlig jakt.

Informasjon på friområder
God informasjon ute på
friområdene kan gi nye
opplevelser. Det kan også bidra
til at man tar hensyn til naturen.
På Søndre Langåra, Frogn, er
sjøfugler hovedtema. Flere andre
steder har OF produsert og satt
opp satt opp tilsvarende tavler
der natur og kulturhistorie løftes
frem.

- Forlat plassen slik du ønsker å
finne den. Avfall tar du med hjem.
- Ikke gjør skade på trær og annen
vegetasjon.
- Åpen ild kun tillatt i perioden
15.september til 15. april, og husk
at åpen ild skader fjell og svaberg.

14.04 - 15.09

- Det er båndtvang for hund fra 1.
01.04 - 20.08 april til 20. august.

Oslofjordens Friluftsråd
Oslofjordens Friluftsråd ble stiftet i 1933 og har sammen med Stat og kommuner sikret over 20 000 dekar friområder ved fjorden. OF har et bredt
aktivitetstilbud både for skoler og barnehager og arrangerer åpne turer turer for alle.
Tjelden er karakteristisk med sin svart-hvit
fjærdrakt, røde bein, øyne og nebb.

Informasjon, inspirasjon og påvirkning
OF skal inspirere til et aktivt friluftsliv og gjøre
mulighetene kjent for allmennheten. Sentrale
informasjonsoppgaver er nettsider, inkludert
Facebook, bilder, trykket materiale, kontakt med
media samt skilt og tavler utendørs.
Uteinformasjon. Uteinformasjon har flere funksjoner;
den forteller om turmuligheter, den formidler ferdselsInformasjon er et viktig kultur samt opplyser om natur og kulturhistoriske verdier.
virkemiddel i arbeidet OF har produsert fem tavler for uteområder i 2016;
med å motivere
Søndre Langåra i Frogn, Hallangsodden i Frogn, Søndre
til økt deltakelse i
Sandøy, Hvaler, Sandspollen i Hurum, samt plakater for
friluftsliv. Tradisjonell kyststien Vallø – Karlsvika i Tønsberg.
informasjon gjennom
bøker, kart, brosjyrer Brosjyre om fritidsfiske på flere språk. Vi har tidligere
og personlig kontakt er laget en brosjyre på polsk om fisking i Norge. Den har vi
fortsatt viktig. Samtidig
oversatt til litauisk og latvisk, begge kan lastes ned på nett.
gir digitale hjelpemidler
For å få flere til å laste den ned har vi også fått laget en
nye muligheter som
animasjonsfilm. Miljødirektoratet har bevilget midler til
kan bidra til at nye
grupper blir motivert til aktivitetene for flerkulturelle grupper.
friluftsliv.
Facebook. På Facebook når OF mange. Totalt gjennom
Friluftsliv – Natur som
året ble det lagt ut 185 innlegg. Vi har i større grad brukt
kilde til helse og livsfilmer eller bilder som vises som film, som øker interessen
kvalitet. Meld. St. 18
og engasjementet. Innlegget som ga størst engasjement
(2015–2016)
var en film om svaibøyene som ble vist nesten 47 000
ganger og førte til 691 ”likes”. Ved årsskiftet var det 9737
som liker vår facebookside.
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I 2015 laget vi en brosjyre om
fritidsfiske og allemannsretten på
polsk, i 2016 oversatte vi den til
latvisk og litauisk.
De er alle tilgjengelig på
nettsidene våre.

Nettsider: 62 nyhetssaker ble produsert. Informasjon, om nye
tilbud, f.eks. kystledhytter, er lagt inn. Nettsiden har hatt en økning
i trafikken på 12 % siden 2015 (149 921 økter) mot 167 172 økter
i 2016. Det er gjennomført et forprosjekt for å få på plass nytt
bookingsystem, inkludert medlemssystem / personregister og ny
plattform for nettsidene.
E-post, nyhetsbrev: Det ble sendt ut 10 nyhetsbrev til OFs
nettverk, totalt når disse ca. 10.000 e-postmottakere. Nyhetsbrevet
går til alle kommuner og fylkeskommuner, støttemedlemmer,
tillitsvalgte og andre kontakter. Invitasjon til turer, informasjon
om kystledhyttene eller svaibøyene er det vanligste innholdet i
nyhetsbrevene.
Trykket materiale. Årsberetningen for 2015 ble trykket i et opplag på
10.000. Det ble ikke produsert noe nytt nummer av vårt magasin Fjord
og Friluft, men årsberetning for 2015 ble laget i magasinform og trykket
i 10.000 eksemplarer, og distribuert til vårt nettverk. Det ble også
produsert en brosjyre for Storesand på Hvaler, det mest besøkte stedet
for bading, vandring på kyststien og telting i Ytre Hvaler nasjonalpark.
Nye skjærgårdkart, som bl.a viser kyststien, kystledhyttene og steder
egnet for telting ble produsert i samarbeid med Nordeca.

Informasjon

MARIN FORSØPLING
- et alvorlig og komplisert miljøproblem

Oslofjordens Friluftsråd september 2016

Elevopplegg med fokus
på marin forsøpling.
Et elevopplegg, som
inneholder et 12 siders
elevhefte og 16 sider med
veiledning for læreren,
ble produsert. I tillegg er
det laget filmer og fiks
ferdige presentasjoner. Alt
tilgjengelig fra nettsidene.
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Ballonger tok av på Facebook.
Da Rosenborg møtte Kongsvinger i
cupfinalen på Ullevål i november, ble
det sluppet en stor mengde ballonger.
Fotballforbundet antok nok at så snart
ballongene hadde forlatt fotballbanen,
ville de flyvende, fargesprakende
plastbitene være glemt. Det skjedde ikke.
Flere la ut bilder på sosiale medier og
poengterte at dette var forsøpling. NRK
snappet opp saken, og den ble godt synlig
i mediebildet. OF delte lenka til NRK og
la til bilder av ballonger vi har funnet
på OSPAR-stranda på Akerøya (les mer
om OSPAR på side 20) – Ved tellinger fra
Akerøya er vi overrasket over hvor mange
rester av ballonger vi finner hvert år.
Dette ble en av de sakene som engasjerte
flest lesere i 2016. Flere land har for øvrig
forbud mot ballongslipp.

Side 1
Kilde: sources of microplastic-pollution to the marine environment. Miljødirektoratet

Undervisningsopplegg: Det ble
produsert et opplegg om marin forsøpling
som inkluderer film, elevhefte og
lærerveiledning. Alt kan lastes ned fra våre
nettsider til fri bruk.
Media: OF omtales ofte i media. Dagens
Næringslivs laget en større artikkel om
kystleden, det samme gjorde Aftenspotens
A-magasin. Et innslag om aktiviteter,
muligheter og sikkerhet på fjordisen ble
sendt på NRKs Friluftsmagasinet. OFs
holdning til fjordkryssingen er også noe
NRK har omtalt. Åpning av kystledhytter,
sikring av friluftsområder og OFs forsøk
på å skaffe midler til det nye friluftshuset
på Hvaler er andre saker som har fått
bred omtale. Latvisk radio lagde to lange
reportasjer om OFs innsats; en om
allemannsretten og strandsonevern og en
om marin forsøpling.

OF i media. Åpningen av nye kystledhytter er en nyhet som ofte får bred dekning. Her
intervjues direktør Rune Svensson av NRK utenfor Fyrbua på Strømtangen i Fredrikstad,
en liten hytte som fikk sin høytidelige åpning i juli.

Skjærgårdskart. To nye kart som presenterer nasjonalparkene og områdene rundt for turgåere, syklister
og padlere ble produsert i samarbeid med kartprodusenten Nordeca. Kartene er laget i målestokk 1:25 000.
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Organisasjon og økonomi

Økonomi

Frivilliges innsats gjennom dugnad på friområdet Malutodden på Tjøme har blitt en årlig tradisjon.
Bildet er tatt av Christian Stokke fra Sydhavna vel.

Økonomiske rammer
samarbeid og frivilliges innsats

OFs inntekter er satt sammen av kontingenter, prosjektarbeid,
driftstøtte fra Staten, støtte fra næringslivet samt støtte og
betalinger fra brukerne. Samarbeid med andre aktører er
nøkkelen til måloppnåelse. Også frivillige bidrar; en verdifull
innsats som sjelden vises i regnskapene.
Omsettingen i 2016 – ny rekord. Veksten i omsetningen har
vært særlig sterk siste 5 års periode. I 2016 var OFs omsetting på
ca kr 23,7 millioner, en økning på i underkant av 1 % fra 2015. At
økningen ikke ble større skyldtes at 2015 var «Friluftslivets år» med
en sterk satsing - ikke minst innenfor aktiviteter og arrangementder natur- og friluftsveiledningen vår nådde et historisk høyt nivå. I
2016 kom vi tilbake til et normalnivå igjen for aktivtetsdelen. Andre
tilbud som f.eks. omsettingen i kystleden fortsatte imidlertid å stige
i 2016.
Samfunnet bruker større midler på friluftsliv. OFs omsetting
har hatt en betydelig økning over tid. Om OF skulle omsatt for det
samme i 2016 som for 40 år siden målt med datidens kroneverdi,
hadde ikke omsettingen vært større enn kr 3,5 millioner. OFs vekst
skyldes en langsiktig satsing på flere inntektskilder, men også en
økende forståelse både i offentlig og privat sektor om friluftslivets
verdi for folkehelse, trivsel og bolyst.
Staben i OF har økt. Ansatte med fagkompetanse på mange
områder deltar i prosjekter. Her får OF inntekter som kompenserer
kostnadene med å ha en stor stab. Prosjektene spenner over alt fra
friluftsliv, planlegging, marin forsøpling og naturforvalting.
Suksessen bak kystleden i 2016 er et eksempel på hvordan
flere inntektskilder og samarbeid med frivillige slår ut. Hele seks
nye kystledhytter ble åpnet, men av disse var det først og fremst
Svelvikstrømmen som er synlig i OFs regnskaper. Her hadde OF
hele prosjektansvaret. Sparebankstiftelsen DNB forærte en gave
til Svelviksstrømmen og flere andre prosjekter. - I prosjektet
restaurering og istandsetting av Gullholmen fyrstasjon, ble
midlene bevilget av Miljødirektoratet, mens Moss kommune
hadde byggherrerollen. OF har brukt arbeidstid og egne midler
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til innredning. En annen hytte - Mundastua - har
blitt realisert gjennom Hvaler kulturvernforenings
dugnadstimer. En frivillig organisasjon som også bør
nevnes, er entusiastene i Onsø-Beviset som har gjort
i stand Fyrbua på Strømtangen fyr. Men kommunene
har også gitt vesentlige bidrag; i Holmestrand på
Ødegårdsbua og i Nøtterøy med Veierland skole. OFs
styrke – både organisatorisk og økonomisk - ligger i
muligheten til å operere i grenselandet mellom det
offentlige og frivillige. Slik oppnås resultater gjennom et spleiselag.
Marint avfall. En annen stor samarbeidsoppgave der OF opererer i rollen
som mellommann og tilrettelegger, er organiseringen av innsamling, transport
og håndtering av marint avfall. Flere tusen mennesker har bidratt gjennom
arbeidsåret. Uten skjærgårdstjenestens ekstrainnsats mht deltakelse og frakt
av avfallet og avfallsselskapenes velvillige mottak, ville dette aldri ha latt seg
realisere. OF har gleden av å organisere, informere, motivere, rapportere og
søke om støtte. Slik får samfunnet mye igjen for de ressursene som brukes.
Friområdene betyr mye for allmennheten. Selv på kyststi-strekninger langt
unna byene som på Ørekroken på Hvaler og Mølen i Brunlanes, vet vi at ca 50
000 passerer tellepunktene årlig. Friområdene forventes å være tilgjengelige
og tilrettelagt, ryddige, i god stand og uten gjengroing. Samtidig forventer
brukerne å finne nyttig informasjon og at det er lagt til rette for aktiviteter.
Mange legger først merke til arbeidet som gjøres, dersom det av en eller
annen grunn svikter. I 2016 har vi fått til mye på friområdene, bl.a. fordi vi har
fortsatt å engasjere frivillige som f.eks. på teltplassene Storesand og Stuevika
på Hvaler. Samarbeidet med Skjærgårdstjenestens ulike enheter er også
viktig: i Kuvauen og Guttormsvauen i Ytre Hvaler nasjonalpark, Eltornstranda
og Sandspollen i Hurum, Bramskjæra og Nevlungen i Larvik samt Østre
Bolærne på Nøtterøy er det utført tilrettelegging ut over det som er forventet.

Økonomi

På flere av hyttene i Ytre Oslofjord og Haldenkanalen utføres tilsyn og drift ved
dugnadsinnsats. OF overfører en prosentandel av leieinntektene til de frivillige.
Økt leie betyr flere oppgaver, men også høyere kompensasjon. En økt overføring
til de frivillige synliggjøres i OFs regnskap som høyere kostnad. Et eksempel på slik
avtale gjelder for Hovedhytta på Gokstadholmen i Sandefjord. Denne driftes av
ildsjeler som kaller seg «Interessegruppa for Gokstadholmen”.

Brukerbetalingene har steget fra under 5 % på 1980-talet til ca 30 % i 2016.
Overnattingene på kystledhyttene utgjør den største delen. Kystledens
inntekter i 2016 hadde en økning på ca kr 997 tusen eller ca 20 % fra året før.
Økningen er i stor grad basert på flere hytter.
Frivillige bidrag. I 2016 hadde 2675 personer kjøpt vimpel. Disse bidro til at
ordningen med svaibøyer kan fortsette og utvides. Stadig flere abonnenter
kommer til. Hadde ikke brukerne vært villig til å betale, hadde ikke OF hatt
en eneste svaibøye tilgjengelig for båtfolket. I løpet av 9 sesonger har vi fått
lagt ut 60 bøyer og samtidig hatt råd til et omfattende tilsyn, vedlikehold og
fornyelse. Engasjering av dykkere og kranbåter som kan håndtere moringer,
har vesentlige kostnader. Støttemedlemmer, vimpelabonnenter og leiere av
kajakkplasser gir kr 2,5 millioner i inntekter. I 2016 utgjorde dette ca 10 % av
inntektene og gjør at kostnadene for disse tjenestene balanserer.

Svaibøyer ville ikke vært mulig uten bidrag fra brukerne.
Denne bøya ligger ved Hjelp i Røyken.
Samarbeid I. Både på Malurtodden og i Moutmarka på Tjøme har vi et
nært samarbeid hyttevellene som utfører skjøtselarbeid til glede for seg
selv andre brukere. På Fyrsteilene på Nesodden som består av en truet
naturtype, har OF selv stått for en intensiv fjerning av uønskede arter.
Samarbeid II. Den største nyvinningen av tilretteleggingstiltakene
er likevel den nye dypoppsamleren på Alholmen ved Fredagshølet,
en av de viktigste naturhavnene på østsiden av fjorden. OF utviklet
ideen om flytende dypoppsamlere for 8 år tilbake, nå kom den tredje
enheten på plass etter at vi hadde klargjort saken og skaffet midler.
Skjærgårdstjenesten på Hvaler utførte alt det praktiske. Igjen et
eksempel på at samarbeid gjør det mulig å nå målene. Midlene fra
Miljødirektoratet til tilrettelegging som fylkeskommunene fordeler,
er en forutsetning for å heve og opprettholde standarden på
friområdene.
Brukerne er også med å betale for godene. Tilgangen til og bruken
av naturen i Norge, skal være gratis. Dette hører til allemannsrettene,
og har fulgt OF som en ledesnor i alle år. Men for de spesielt tilrettelagte tjenestene, som f.eks overnatting på en kystledhytte, aksepterer
brukerne å betale. Poenget er å holde prisene så lavt som mulig.

Kontingenter fra kommuner og fylkeskommuner. OFs økonomiske basis er
likevel avhengig av kontingenter fra kommuner og fylkeskommuner. Dette er
de frie midlene vi kan nytte som egenandeler i prosjektsøknader og i tilrette/
leggingen. De frie midlene gjør også mulig å drifte selve organisasjonen. I 2016
utgjorde kontingenten fra kommunene ca kr 6,4 millioner kroner, mens fylkes/
kommunenes andel var ca 1,8 millioner kroner. Medlemskontingenten vedtas
på årsmøtet ett år i forveien og regnes ut i forhold til innbyggertallet. I sammenlikning med andre friluftsråd har OF en relativ lav sats (kr 4,24 pr innbygger for
kommunene), men har til gjengjeld en stor befolkning. Kommunekontingenten
er knyttet opp mot utviklingen i kostnadene i kommunesektoren, den såkalte
kommunale deflator.
Ønske om at Staten bidrar i større grad. Den statlige driftsstøtten utgjorde
kroner 1.150 .000 i 2016. Dette står for under 5 % av inntektene og kr 0,73 pr
innbygger. På bakgrunn av alle utfordringene OF møter med arealknapphet og
sterk befolkningsvekst, mener vi at det er urimelig at det statlige bidraget skal
være så lavt, og at denne andelen skal være lavere enn for andre friluftsråd.
Et annet poeng er de mange nye og utvidede oppgavene som følger hhv.
Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker. OFs friområder var grunnlaget de
landbaserte delene av nasjonalparkene. Nye krav innen forvaltning av
eiendommene, økte tilretteleggingsbehov, krav om bedre drift og skjøtsel,
mer informasjon både utendørs og på nett, flere arrangementer og kurs,
fyller hverdagen etter etableringen av nasjonalparkene. Hvert år brukes flere
månedsverk på søknader og rapporteringer, selv på småbeløp. OF hadde
møte med statssekretær Lars A. Lunde i KLD i september 2016 og la fram de
økonomiske utfordringene nasjonalparkene har skapt. Et viktig poeng var
å få fram at kommunene og fylkeskommunene begrunnet økning av sine
kontingentsatser til OF med bak grunn i etableringen av nasjonalparker. Nå
ventes det at Staten følger opp.
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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). Kommunene velger
3 representanter hver, med unntak av Oslo som velger 6 og Lørenskog
1. På årsmøtet møter også 1 representant fra hver av de 45 foreningene/
organisasjonene som er medlem av OF.
Rådet. Årsmøtene samler rådsrepresentantene som behandler årsmøtesaker
iht vedtektenes § 5. I 2016 ble årsmøtet holdt 7. april i Oslofjordmuseet i
Vollen. Ordfører i Asker, Lene Conradi, ønsket de 120 deltakerne velkommen
hvorav 72 var stemmeberettigede. Oslofjordprisen for 2016 ble tildelt Hvaler
kulturvernforening. En annen viktig oppgave som rådsmedlemmene har, er å
være bindeledd mellom basisorganisasjonen og OF.
Rådsbefaring. Den årlige rådsbefaringen fant sted 19. august med
båt til Langøya i Re kommune hvor deltakerne fikk orientering NOAHs
behandlingsanlegg og restaureringen av øya tilbake til natur og friluftsliv.
Ordfører Thorvald Hillestad i Re orienterte om kommunens samarbeid med
NOAH. Etter besøket på Langøya gikk båtturen inn i Sandebukta og rundt
Kommersøya før retur til Holmestrand. Befaringen samlet ca 50 deltakere.
Geografi: Aktiviteter og tilrettelegging drives i alle fylker og kommuner
som er tilsluttet OF, og ikke bare langs kysten. Fram til juni 2016 hadde
OF kontorsted i Sandvika i Bærum, men flyttet deretter til Slemmestad i
Røyken. OF har også en medarbeider som er fast lokalisert i Vestfold. OF har
kontordager i Østfold.
Styret. Nytt styret ble valgt på årsmøtet i 2016. Dette sitter til årsmøtet i
2020. Styret består av leder Inger Johanne Bjørnstad (Oppegård), nestleder
Eivind Heløe (Oslo), Paul Henriksen (Hvaler), Astrid Gundersen (Nøtterøy),
Erlend Larsen (Stokke, fra 2017 Sandefjord) Anne-Hilde Rese (Hurum) og Sigrid
Thielemann (Drammen). Varamedlemmer: Øivind Sjuls (Oslo), Inger Blomsnes
(Halden) og Thomas Meisfjord (Oslo). Følgende trådte ut av styret etter
årsmøtet: Rolf Klerud (Hvaler), Henning Holstad (Oslo, permisjon fra vervet fra
2015), Nils Henning Hontvedt (Horten) og Ivar Otto Myhre (Sandefjord).
Styrets arbeid. I 2016 ble det avholdt 8 styremøter i alt, hvorav 6 av dem for
styret som bl valgt på årsmøtet. 104 saker ble behandlet. To styrebefaringer
ble avholdt. Den ene gikk til Håøya og Veierland i Nøtterøy ifm befaring og
åpning av kystledhytta på Veierland skole. Den andre gikk til Skriverøya i
Iddefjorden i Halden kommune.
Kontrollutvalget var fram til årsmøtet ledet av Helge Kolstad, Østfold
fylkeskommune, Medlemmer var Bjørn Bakke, Frognerkilen båtforening,
Oslo, Mette Lund Stake, Røyken, Anne Odenmarck, Ås, Karin Frøyd, Vestfold
fylkeskommune. De to sistnevnte ble gjenvalgt med Anne Odenmarck som ny
leder. Andre medlemmer er Kari Agerup, Fredrikstad og Nicki Schei, Akershus

fylkeskommune. Varamedlemmer: Johanne Podhorny, Moss og Jan Siiger
Larsen, KNBF Østlandet. Kontrollutvalget har holdt 2 møter og behandlet 11
saker i 2016.
Revisor. Buskerud Kommunerevisjon IKS.
Valgkomiteen: Erik Røhne, Vestby, leder, Jørn Magdahl, Nøtterøy, Tone E.
Svendsen, Lier. Vararepresentant: Helge Jodalen, Moss motorbåtforening.
Valgkomiteen ble gjenvalgt på årsmøtet i 2016 og fungerer fram til 2020.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat. OF har i 2016 hatt en
omsetning på kr 23.704.306. Dette er en økning på ca. kr 200 tusen eller
0,9 % fra 2015. Selskapet har en egenkapitalandel på 51 %. Styret mener
at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.
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 kapitler i årsrapporten for nærmere
omtale.
Fortsatt drift. Årsregnskapet for 2016 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. HMS-håndbok for OFs virksomhet har vært i bruk siden
2012. Det holdes jevnlige møter i Samarbeids og arbeidsmiljøutvalget.
Nye kontorlokaler og verksted har vært den dominerende saken i 2016.
De ansatte har vært bredt representert i lokalisering og innredning
av nye kontorer. Sykefraværet var 6,6 % i 2016. Ser en bort i fra tre
langtidssykemeldinger er antallet korttidssykemeldinger 11 dager eller 0,24
%. Nicolay A Moe overtok som verneombud fra Tom Sørum i oktober 2016.
Likestilling. BPr 31.12.2016 har OF 19 ansatte hvorav to er vikarer for en
langtidssykemeldt og en i foreldrepermisjon. Av de 19 ansatte er 10 kvinner
og 9 menn. Styret inklusive, 3 møtende vararepresentanter består av 5 menn
og 5 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 fokus på miljømessige konsekvenser av alle aktiviteter,
og samkjøringer på befaringer, arrangementer oa er en innarbeidet rutine.
Disponering av resultat. Virksomheten har for 2016 hatt et overskudd
på kr 396.728 som foreslåes tilført egenkapitalen ved fondet for sikring og
opparbeidelse.

Årsberetning for 2016 er vedtatt av OFs styre, Slemmestad 2. februar 2017:
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Ø.v: Årets rådsbefaring gikk til Langøya i Re kommune. Deltakerne fikk høre om planene om å tilbakeføre øya til friluftslivet, etter at Norsk Avfallshåndterings
(NOAH) anlegg fases ut fram mot 2030. Øya vil bli et spennende utfartsmål. Ø.h: Flytting satte sitt preg på 2016. Her er OFs nye kontor, det gamle administrasjonsbygget for sementfabrikken i Slemmestad. Nederst: OFs stab i Kolabekkilen, Tjøme.
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Driftsinntekter

Noter

Kontingenter

9

Administrasjonsstøtte

Resultat 31.12.2016 og budsjett
Budsjett

Resultat

31.12.2016

Resultat

31.12.2016

31.12.2015

10 210 000

10 681 618

9 998 154

1 175 000

1 150 000

1 043 000

Andre driftsinntekter

10

400 000

358 235

336 481

Kystled

11

5 242 000

6 034 726

5 037 056

Friområder

12

520 000

558 220

768 675

70 000

0

59 000

2 125 000

2 195 695

3 017 880

1 620 000

1 878 992

2 010 630

325 000

285 773

718 262

700 000

561 047

513 813

22 287 000

23 704 306

23 502 951

Vimpel og småbåt
Natur og friluftsveiledning

13

Løpende prosjekter
Kyststi

14

Skjærgårdstjenesten

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Kystled

11

3 000 000

3 926 990

3 284 774

Friområder

12

800 000

766 747

824 103

Vimpel og småbåt

200 000

355 612

292 261

Natur og friluftsveiledning

200 000

455 523

431 515

13

500 000

599 533

2 212 764

100 000

212 040

108 071

14

1 000 000

877 567

920 114

5 800 000

7 194 012

8 073 602
11 551 711

Løpende prosjekter
Kyststi
Skjærgårdstjenesten

Sum varekostnader
Lønnskostnader

15

12 380 000

11 955 149

Andre personalkostnader

15

100 000

104 504

125 105

12 480 000

12 059 653

11 676 816

Sum lønnskostnader
2

100 000

127 032

108 224

Kostnader lokaler

927 000

726 338

667 308

Leie maskiner og utstyr

480 000

627 233

523 387

Kostnader anskaffelser

550 000

229 788

269 706

0

41 550

0
220 088

Avskrivinger

Reparasjon og vedlikehold
Eksterne honorarer

220 000

434 463

890 000

829 992

891 016

Bilkostnader

490 000

357 324

435 335

Reise, diett, bilgodgjørelse

300 000

302 290

314 722

Salg, reklame og informasjon

300 000

213 531

295 832

50 000

36 829

31 566

130 000

54 609

4 524

16

Kontorkostnader

Gaver og kontingenter
Forsikringer
Andre kostnader

Sum andre driftskostnader
Sum totale driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader

Sum finansposter
Årsresultat

17

0

118 829

98 906

4 437 000

4 099 808

3 860 616

22 717 000

23 353 473

23 611 033

-430 000

350 833

100 000

45 896

Noter
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.
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, fylkeskommuner og støttemedlemmer,
leieinntekter fra kystledhytter, og støtte til løpende prosjekter.
Salgsinntektene følger kontantprinsippet gjennom året, men
periodiseres ved årsskiftet.

1 Eiendommer
Eiendommer

Rettigheter

Sum

3 379 845

3 474 150

6 853 995

31.12.2016
3 379 845
3 474 150
Regnskapsført verdi.
				
2 Driftsmidler

6 853 995

31.12.2015

Arbeidsbåt:
Kostpris 30.03.2016

Øien
200 500

Ordinære avskrivinger

15 037

Saldo arbeidsbåt

185 463
Biler:

Focus

Historisk kostpris

148 594

Akk.avskrivinger

65 318

Bokført verdi 01.01.16

83 276

-108 083

Ordinære avskrivinger

19 986

112 243

Bokført verdi 31.12.16

63 290

0

0

669

50 000

48 896

111 573

-330 000

396 728

3 491

Saldo biler
Tilhenger:
Kostpris 31.01.2016

21 915

Ordinære avskrivinger

21 915

Saldo Tilhenger

Inventar

Div. innkjøp av inventar 2016
Ordinære avskrivinger
Saldo inventar
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101 062
5 502
95 560

Balanse 31.12.2016								
Eiendeler

Egenkapital og gjeld
Noter
s >>

31.12.2016

31.12.2015

Eiendommer

1

6 853 995

6 853 995

Båt

2

185 463

0

Bil

2

180 710

237 776

Anleggsmidler

Inventar

2

95 560

0

Data
Andre driftsmidler

2

49 459

0

2

265 734

0

Sum varige driftsmidler

2

7 630 921

7 091 771

Andre fordringer

3

1 188 241

963 600

296 390

263 713

Egenkapitaltilskudd KLP
Sum finansielle anleggsmidler

1 484 631

1 227 313

Sum anleggsmidler

9 115 552

8 319 084

Egenkapital: Noter 31.12.2016
Fond til sikring og opparbeidelse

115 041

17

3 044 041

3 044 041

Kapital

17

6 409 840

6 409 840

Årets resultat

17

396 728

Sum egenkapital

9 850 610

9 453 881

Depositum kajakkstativ

144 697

107 697

Sum avsetning og forpliktelser

144 697

107 697

28 000

28 000

Gjeld:

Pantelån

Omløpsmidler
Kundefordringer

31.12.2015

5

Sum langsiktig gjeld

28 000

28 000

Leverandørgjeld

837 786

875 379
480 311

Forskuddstrekk

488 183

APO-Fond trekk

- 4 900

-4 410

Skyldig arbeidsgiveravgift

271 727

267 883

370 117

Forskudd fra kunder

6

1 171 204

923 549

115 041

384 667

Forskuddsbetalte kostnader

207 085

565 079

Kundefordringer

Sum fordringer

322 125

935 196

DNB, Mastercard

3 518

0

Kontanter

10 619

13 439

Skyldig feriepenger,
inkl. påløpt arb.giveravgift

1 236 914

1 149 486

9 190 677

6 647 107

525 200

516 919

Sum Bankinnskudd og kontanter

9 726 497

7 177 465

Sum omløpsmidler

10 048 622

Sum eiendeler

19 164 174

Bankinnskudd
Skattetrekk

4

Annen påløpt kostnad

7

92 270

129 302

Opparb. ørem. midler

8

4 929 125

2 636 000

Sum kortsiktig gjeld

9 140 868

6 842 167

8 112 661

Sum gjeld

9 313 565

6 977 864

16 431 745

Sum egenkapital og gjeld

19 164 174

16 431 745

7 Annen påløpt kostnad 		
Annen påløpt kostnad kr 92 270, div. kystledkostnader utbetalt i 2017,
men gjelder for 2016.

(Fortsettelse note 2)
Data:
Div. innkjøpt data 2016

57 436

Ordinære avskrivinger

7 977

Saldo data

8 Øremerkede midler 		
Av øremerkede midler finnes i første rekke istandsetting av kystledhytter og
friområder, men også innbetalinger til prosjekter i 2017.

49 459

Andre driftsmidler:

2016

Div.andre driftsmidler
innkjøpt 2016

285 269

Ordinære avskrivinger

19 535

Saldo andre driftsmidler

265 734

2 440 698

995 000

Prosjekt ørem. Midler

2 362 427

865 000

Forskuddsbetalte inntekter

Sum ordinære avskrivinger for 2016 kr 127 032,-.
Linære avskrivinger er brukt.
3 Andre fordringer 		
Andre fordringer kr 1 188 241 - er tilskuddsordninger som er utbetalt i 2017,
men som tilhører 2016 og er ferdige prosjekter, inntektsført i 2016.

126 000

776 000

4 929 125

2 636 00

Kontingenter kommuner

6 443 539

6 178 943

Kontingenter fylkeskommuner

1 838 872

1 767 821

67 000

61 800

2 332 207
10 681 618

1 989 590
9 998 154

Sum øremerkede midler
9 kontingentinntekter

4 Bundne midler 		
Bundne skattetrekkmidler er kr 525 200,- pr. 31.12.2016.
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2016 utgjorde kr 488 183,-.

Kontingenter foreninger

5 Pantelån 		
Evigvarende pantelån kr 28.000 .

Sum kontingenter

6 Forskudd fra kunder

Kontingenter støttemedlemmer
og vimpelabonnenter

10 andre driftsinntekter

Kystled leieinntekter indre fjord

550 627

Salg av bøker o.l.

Kystled leieinntekter ytre fjord vest

221 769

Arrangement: seminarer, fagdag, turer

386 204

Annonseinntekter og lignende

Kystled leieinntekter ytre fjord øst
Kystled leieinntekter Haldenkanalen
Sum forskudd fra kunder

2015

Opparb. ørem. midler,
friområder,kystledhytter

12 604
1 171 204

Gebyrer

90 058

104 285

3 350

37 750

-

25 000

60 780

100 917

Andre inntekter; grasrotandel

204 047

68 529

Sum andre driftsinntekter

358 235

336 481
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11 kystled
• 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.

2015

2 348 372
1 181 123
1 103 023
117 190
42 787

2 107 069
1 101 707
638 515
123 317
68 596

12 230
1 230 000
6 034 726

6 002
991 850
5 037 056

1 942 127

1 876 999

Istandsetting kystled

1 969 794

1 367 430

Kystled felleskostnader
Sum kostnader kystled

15 070
3 926 990

40 345
3 284 774

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

45 250
-

52 622
5 000

512 970
558 220

711 053
768 675

• Kostnader:
Drift områder		

499 531

399 814

Istandsetting områder		
Leieutgifter områder		
Sum kostnader friområder

128 019
139 197
766 747

283 392
140 897
824 103

• Inntekter:
Godtgjørelse Skjærgårdstjenesten

108 425
780 865

51 564
417 866

989 702
1 878 992

1 541 200
2 010 630

• Kostnader:
Løpende prosjektkostnader

599 533

2 212 764

Sum

599 533

2 212 764

Støtte tilrettelegging prosjekter
Sum inntekter løpende prosjekter

296 503

83 413
561 047

217 310
513 813

821 502
56 065
877 567

793 335
126 779
920 114

9 129 731
1 521 570

9 151 152
1 437 695

1 303 848
104 505
12 059 654

962 864
125 105
11 676 816

15 lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
KLP-pensjon
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

Det er i 2016 utbetalt kr 749 844,- i lønn til direktør. I tillegg ble han beskattet for fri
bil kr 127 200,-, og hans andel av pensjonskostnad var kr 147 638,-. Godtgjørelse til
tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var kr 136 425,-. Arbeidsgivers pensjonsandel til
KLP er 12,6 % av lønn i 2016. Brutto påløpt pensjonsforpliktelse er kr 16 482 791,- og
pensjonsmidler er kr 11 378 647,-. Ordningen omfatter 19 personer i 2016. Årets
pensjonspremie er kr 1 303 848,- er utgiftsført i sin helhet.
16 Kontorkostnader
Kontorkostander utgjør kr 829 992,- herav utgjør telefon og datakommunikasjon kr 176
795,- og porto kr 365 951,-.
		
17 egenkapital
Fond til sikring
og opparbeidelse

Kapital

Sum
egenkapital

Pr. 31.12.2015

3 044 041

6 409 840

9 453 881

Årets overskudd

396 728

Pr. 31.12.2016

3 440 770

396 728
6 409 840

Regnskap for 2016 er vedtatt av OFs styre, Slemmestad 2. februar 2017:
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2015

477 634

Skjærgårdstjenestens virksomhet
Sum inntekter Skjærgårdstjenesten
• Kostnader:
Skjærgårdstjenesten tilskudd
Skjærgårdstjenesten sekretariatet
Sum kostnader Skjærgårdstjenesten
		

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

2016

14 Skjærgårdstjenesten

9 850 610

Revisor
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Avsender:
Oslofjordens Friluftsråd
Vaterlandsveien 23
3070 Slemmestad

Kort om tre saker OF brenner for
Blågrønne lunger

Hvordan kan man sikre areal for allmennheten
langs bebygd kystlinje?

Man har i en årrekke snakket om grønne lunger,
parker og andre friområder i eller i nærheten
av stedene folk bor. De blå-grønne lungene er
grønne områder som i tillegg har tilgang til vann.
Forskningen har fortalt oss at nærheten av vann
reduserer stress. I tillegg finner vi de største
befolkningskonsentrasjonene langs kysten. Dermed
representerer de blå-grønne lungene de viktigste
turområdene for en stor del av befolkningen.

D et e

OF på..

.

Følg

Kjøp en strandeiendom - selg delen med bygninger på ny.
Fortjenesten av dette salget går tilbake til et sikringsfond.

r der selv om du ikke ser det....

Er denne flaska borte om 450 år?
Havet skjuler ikke alle spor
Nedbrytingstid for en plastplaske er så lang at 15
generasjoner etter at vi slukket tørsten, vil fortsatt
deler av flaska kunne bli funnet. Deler av den da
antakelig som mikroplast.
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