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<< Forsiden: Styreleder Inger Johanne Bjørnstad, administrerende direktør for Sparebankstiftelsen DNB André Støylen, seniorrådgiver
Liv-Marit Hansen, ordfører på Hvaler / styreleder for Ytre Hvaler nasjonalpark Eivind Borge, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB Sissel
Karlsen, rådgiver Sparebankstiftelsen DNB Eva Grothe, direktør Rune Svensson, nasjonalparkforvalter Monika Olsen og styremedlem
Paul Henriksen nyter vårsolen ved kystledhytta Homlungen etter tildeling av kr 15 millioner til vedlikeholdsfond for OFs kystledhytter.

Stadig større fokus på friluftsliv
Året 2018 markerer avslutningen på Rune
Svenssons virke som leder av Oslofjordens
Friluftsråd. Etter nesten 23 års helhjertet
innsats for fjorden og OF, går han av med
pensjon ved årsmøtet i mars 2019. Styret
vil takke ham for den innsatsen han har
gjort gjennom alle disse årene. Den setter
vi stor pris på.
OFs arbeid har, fra 1933, sitt utgangspunkt
i sikring av allmenhetens adgang til
fjorden. Fra primært å være sikring av
strandsonen, har det de senere årene vært
lagt betydelig vekt på arbeid med å få en
bedre utnyttelse av de områdene som er
tilgjengelig langs fjorden. Ofte har OF kunnet
gjøre tilgjengelig stengte strandområder og bygninger som staten ikke lenger
har bruk for. Kystleden er utviklet i Runes tid. Ofte har man i utgangspunktet
ikke hatt løsningen klar, når OF har sagt ja til en ny hytte i kystleden. Men
med oppfinnsomhet, pågangsmot og gode hjelpere inklusive ansatte, har
man funnet løsninger. At Rune, med god hjelp av ett av styremedlemmene,
oppnådde at OF fikk et fond på 15 mill kr over fem år fra Sparebankstiftelsen
DNB i 2018, har gjort denne oppgaven enklere i kommende år. Bildet
på forsiden av denne årsmeldingen er fra overrekkelsen av midlene fra
Sparebankstiftelsen DNB.
Skal OF oppnå sine mål, er vi helt avhengig av god kompetanse i
virksomheten. Det har vi. Alle de som er ansatt i dag, har Rune ansatt. Det er
ikke fordi det har vært turnover, men fordi staben har vokst fra 4-5 til nå 20
personer. At friluftsliv er bra for helsen, er de ansatte en god bekreftelse på,
med nesten null i sykefravær også i 2018.
Et tilbakevennende spørsmål de senere år har vært, hva slags organisasjon
skal OF være. Foreløpig er dette spørsmålet lagt til side. Om knapt et år er
regionreformen i Norge iverksatt. Ser man på kartet, blir Oslofjorden nesten
som en fjord i Viken. Men det gir ingen forskjell for alle de som ønsker å nyte
fjorden og friluftslivets gleder.
Kampen mot forsøpling, enten det gjelder plast eller stillehavsøsters, vil fortsette
i mange år. OF skal være en viktig pådriver og medhjelper i dette arbeidet.
Vi ser frem til at det nå fra Stortinget er bestemt at det skal utarbeides en
helhetlig plan for Oslofjorden. Her har staten det overordnede ansvaret. Det
kommunale ansvaret og myndigheten strekker seg kun ut til grunnlinjen.
Staten er viktig og nødvendig både for utformingen og iverksetting av en slik
plan. Men det er like viktig at alle gode krefter spiller inn i dette arbeidet.
Storesand friluftshus på Kirkøy, Hvaler, er et stort prosjekt for OF. Etter
flere år og mange mindre skritt ser vi at dette kan bli realisert, og byggingen
igangsettes i 2019.
Helhetlig plan for Oslofjorden og realiseringen av Storesand friluftshus blir to
av mange saker som vår nyansatte direktør Espen Søilen får som oppgave at
OF bidrar til. Styret ønsker han hjertelig velkommen og håper at han og OF
får fine arbeidsdager sammen.

Inger Johanne Bjørnstad
Styreleder
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Småplukk
Tilrettelegging

Snorkelløypene, nå også Østre Bolæren. Snorkelløypene er en ny måte
å oppdage naturmiljøet. På store granittblokker er det festet bilde og tekst
av en marin art som lever i miljøet. Steinene ligger på 1 - 2 meters dyp og
er forbundet med en synlig blåse. Fra 2015 har OF hatt en løype på Verdens
Ende ytterst på Tjøme, i 2018 kom en tilsvarende løype på plass ved Østre
Bolæren, også det i Færder nasjonalpark. Det blir også laget en tilsvarende i
Ytre Hvaler nasjonalpark.

Skjærgårdstjenesten

Grindhvalen i Skjebergkilen i Sarpsborg. Den døde grindhvalen som ble
forsøkt senket i Skjebergkilen før påske, fløt opp igjen på OFs friområde
Slengeskjæret i Skjebergkilen. Skjærgårdtjenesten fikk fjernet kadaveret.
Skjæret ble sikret i 2003 og ligger sørøst for Søndre Karlsøy og Fårnøtt.

Organisasjon

OFs historie. I 2018 vedtok styret i OF å gjennomføre et prosjekt som skal
dokumentere organisasjonens historie, fra de første kjøpene av friområder
på 1930-tallet til dagens kompetansebaserte, brede virksomhet. Arbeidet
skal være ferdig til 90 års- markeringen i 2023. Det skal i første rekke lages
en bok, men viktige begivenheter er tenkt presentert gjennom filmsnutter og
andre innslag i sosiale media.

Kompetanse

Skjøtsel på Breivoll i Ås. Breivoll er et stort friområde innerst i
Bunnefjorden i Ås kommune. Dette var et av friområdene OF arrangerte
skjøtselskurs med temaet utvalgt naturtype, hule eiker— som en del av
kulturlandskapskolen. På Breivoll finnes mange majestetiske eiketrær.
Hvordan døde grener skal skjøttes i et friområde, var viktig. En arborist
demonstrerte beskjæringen. Så mange som 1500 forskjellige arter kan ha
eiketrær som levested.

Kompetanse

Kystled

«Alle vil være med å rydde strender for søppel» OF koordinerer
ryddeaksjoner. Ansatte i Drammen havnevesen, de tre ordførerne i Asker,
Røyken og Hurum, lokalpolitikere i Larvik, flere kunstnere uavhengig
av hverandre, ansatte i Oslo politidistrikt, ansatte i Orkla-konsernet,
Sparebankstiftelsen DNB, en rekke interesseorganisasjoner, dykkerklubber,
arbeidstreningsgrupper er blant mange som har bidratt. På bildet rydder
innsatte ved Bastøy fengsel, Horten, en strand på øya.

Kanoer på hyttene i Haldenkanalen. OF understreker ofte at hyttene
i kystleden og Haldenkanalen er et friluftstilbud der fysisk aktivitet
og naturopplevelse står i sentrum. I Haldenkanalen ble dette tilbudet
styrket med nye kanoer på hyttene Smia og Fjøset. Haldenkanalen er et
naturskjønt padleeldorado med sluser, kulturminner, skog og dyrka mark
tett inntil vassdraget. Alle fire hyttene langs kanalen har nå kanoer.
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Friluftslivets vokter

Interesseorgan

Høringspart og interesseorgan:

En stemme for
friluftslivet
Rollen som talerør for friluftslivet og vaktbikkje
i strandsonen er sentral. En viktig del av dette
er å være høringspart.

Uttalelser
OF avgir
uttalelser til en
rekke planer der
friluftslivet blir
berørt. Noen
byggesaker har
også betydning
for friluftslivet.
Ivaretakelse av
strandsonen
og retten til
ferdsel, samt
bekjempelse
av støy og
forurensing, er
noen av feltene vi
engasjerer oss i.

Regjeringens
handlingsplan:
”Mens det er
bred omtale
av turstier i
flere varianter,
mangler det
en henvisning
til kyststiene
– kanskje de
mest populære
turstiene. ”
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OF får årlig rundt 200 planer på høring.
Planene vi anser å ha størst betydning for
friluftsliv, naturvern og folkehelse blir prioritert.
Gjennom året ble det skrevet 70 uttalelser,
og de fleste er lagt ut på våre hjemmesider.
Merknadene i uttalelsene er basert på OFs
strandsonepolicy som jevnlig revideres av
årsmøtet. I saksbehandlingen legges det vekt på
å være balansert, faglig grundig og konsekvent,
og samtidig se helheten så vel som det genuine i
hver enkelt sak.

De fleste av uttalelsene er
tilgjengelige på nettsidene.

Noen av våre uttalelser

Uttalelser til nasjonal planer:

Helhetlig plan for Oslofjorden. Et enstemmig
Stortinget vedtok i april 2018 at det skulle
utarbeides en helhetlig plan for Oslofjorden.
Mer om planen på side 6.
Regjeringens handlingsplan for friluftsliv. I
juli la regjeringen fram sin handlingsplan for
friluftsliv. Handlingsplanen er en oppfølging av
stortingsmelding «Friluftsliv — Natur som kilde
til helse og livskvalitet». Handlingsplanen tar opp
disse temaene som OF mener er viktig:
- Folkehelseperspektiv
- Nasjonal satsing på turstier
- Arealer og aktivisering
- Skjærgårdstjenesten
(utvidelser nord for Hordaland)
- Oslofjorden (under kapitlet om
nærmiljø nevnes helhetlig plan)
Etter OFs mening er det flere positive føringer i
handlings-planen, men omtale av kystfriluftslivet
var nesten fraværende. Mens det er bred omtale
av turstier i flere varianter, mangler det f.eks. en
henvisning til kyststiene. Hverken seiling, roing,
padling eller noen annen form for båtliv er nevnt,
selv om slike aktiviteter krever tilrettelegging.
Tiltak for å redusere nedbygging av strandsonen i
pressområdene langs kysten er ikke tatt opp.
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Uttalelser til regionale og kommunale planer:
Marin verneplan Rauerfjorden, Fredrikstad. OF er positive til fylkes-mannens
verneforslag for Rauerfjorden. Utvidelse av Ytre Hvaler nasjonalpark eller
marint vern gjennom naturmangfoldloven kan være aktuelt. Området er mye
brukt av småbåtbrukere, seilere, padlere, dykkere og fritidsfiskere. Det ble
understreket viktigheten av at naturvern og friluftsliv i området må gå hånd
i hånd, og at et vern ikke må redusere mulighetene for friluftslivsaktiviteter.
OFs friområde Teineholmen, som er en lokal viktig hekkeplass for sjøfugl, er
aktuelt som et fremtidig sjøfuglreservat.
Båtseptik, forskrift i Frogn. Lokalt er det foreslått av PURA1 å forby tømming
av septik fra fritidsbåter i de kystnære Follo-kommunene. Et slikt forbud
vil være et løft for vannkvaliteten i Indre Oslofjord. OF støttet forslaget og
understreket også viktigheten av å få på plass en ny tømmestasjon innerst i
Bunnefjorden og at tømmestasjonene holdes vedlike.
Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 – 2028, Oslo. OF støttet foreslått
oppgradering av toaletter og nytt vann- og avløpsnett og opprydding i
forurenset masser på Langøyene, Gressholmen og Hovedøya. Dette er et
viktig arbeid som vil glede mange. Det er også positivt at kommunen vil
prioritere tiltak på Håøya i Frogn. OF understreket samtidig viktigheten av
at kommunen fokuserer på forvaltning av friområder kommunen eier i
Oppegård. OF understreket også viktigheten av å oppgradere Paradisbukta
på Bygdøy, en av kommunens mest brukte badestrender. Paradisbukta
er eid av Statsbygg og OF oppfordret derfor kommunen til et samarbeid.
Høringsutkastet er i stor grad basert på tidligere plan, der OF bidro gjennom
deltakelse i en arbeidsgruppe.
1)PURA: Prosjekt for gjennomføring av EUs vannrammedirektiv i Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen.
Eier av prosjektet er kommunene Ås, Ski, Frogn, Oppegård og Nesodden.

Interesseorgan
Regionalt perspektiv
Høringsinstans. Som
høringsinstans er OF en
av få instanser som ser
utover kommune- og
fylkesgrenser. OF peker
på at tilgang til uberørt
natur, badestrender,
båtutfartsområder,
turstier og enkel
tilrettelegging er blant
de viktigste tiltakene for
å bedre folkehelsa.
Mot nedbygging. OF
er en høringspart som
konsekvent kjemper
for å ta vare på
uberørt strandsone.
En utbyggingssak kan
virke uskyldig sett med
lokale øyne, men i den
store sammenhengen
ser vi at det er bit for
bit utbyggingen som
har gjort Oslofjorden
til en av Europas
mest nedbygde
kyststrekninger.

Gressholmen er blant øyene i Oslo som skal oppgraderes.
Områderegulering og konsekvensutredning for Holmen,
Drammen – utvidelse av dagens havn. Det er planer om å
utvide havnekapasiteten i Drammen. En sentral del av dette
er å utvide landarealene gjennom en større utfylling i utløpet av
Drammenselva, fra Holmen og ut mot Risgarden. OF la vekt på
viktigheten av avbøtende tiltak i forbindelse med utfylling, spesielt
for å unngå negative konsekvenser for laks og sjøørret og for
naturtypen elvedelta, som er et viktig leveområde for en rekke
arter. OF er positive til at det settes av plass til nye grøntområder.
Fastlandsforbindelse Tønsberg – Færder kommuner – omfattende
utredninger av alternativer. Vestfold fylkes-kommune har ledet
planarbeidet der en har vurdert flere ulike alternativer til ny
fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Færder kommuner. Det
er gjennomført omfattende utredninger. OF anbefalte alternativet
med en ny bru over Vestfjorden. Konsekvensutredningene
viste at dette alternativet samlet sett kom best ut i forhold til
konsekvenser for landskap, friluftsliv, kulturmiljø og naturmangfold.
OF anbefalte derfor å gå videre med dette alternativet og at en
også så nærmere på valg av en klaffebru/flat hevebru. Alternativet
OF anbefalte, bru over Vestfjorden, ble vedtatt på nyåret i 2019.
Sjøkanten i byene har fått ny anvendelse og brukes til
boligbygging, byliv og friluftsliv. OF stiller spørsmålet
om hvordan denne nye sjøkanten i bysentrene best kan
utnyttes for flest mulig. Vi mener også at en på lang sikt
må forvente at Oslofjorden påvirkes av at havnivået stiger,
og at dette tas hensyn til ved etableringen av ny sjøkant.

Kommuneplanens planprogram i Sandefjord 2019 - 2031. OF fulgte
kommunens kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
God dokumentasjon bidrar blant annet til å skape forutsigbarhet i
arealplanleggingen og unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering.
OF ønsket en gjennomgang av eksisterende boligreserver med tanke
på om noen av disse burde trekkes fordi de kan være verdifulle lekog rekreasjonsområder. Sandefjord har er rikt biologisk mangfold.
OF viste i denne sammenheng til Fredrikstad kommunes arbeid med
kommunedelplan for naturmangfold, og trakk fram denne som et eksempel
til etterfølgelse. En slik plan gir økt og lokal forankring.
Publikumshenvendelser. Strandsonesaker engasjerer og OF får mange
henvendelser fra privatpersoner som spør om lovlighet knyttet til
tiltak og ønsker at OF skal ta tak i deres sak. Dette gjelder alt fra ulovlig
bygging, stengsler, dispensasjonssaker, ferdselshindre eller som en
del av planprosesser. Mange av sakene er 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.
Jaget bort. I løpet av sommeren fikk OF flere henvendelser og varsler fra
et lokalt vel om at folk var blitt jaget bort fra svaberg utenfor en marina
på Malmøya i Oslo. Området lå atskilt og et godt stykke unna nærmeste
bolighus. OF ba kommunen å se nærmere på saken og vurdere om
området er å betrakte som inn- eller utmark etter Friluftsloven. Vi ba også
om en vurdering av lovligheten av et gjerde i samme område.
FNF i fylkene. OF har sluttet seg til Forum for natur og friluftsliv i de
5 oslofjordfylkene. Her møter OF representanter fra de frivillige
friluftsorganisasjonene og naturvernforbundet. Om uttalelsene herfra er i
tråd med våre retningslinjer, støtter OF felles uttalelser.
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Friluftslivets vokter

Helhetlig
plan for
Oslofjorden
Stortinget har bedt
regjeringen legge fram en
helhetlig plan for Oslofjorden.
Målet er at fjorden skal oppnå
god miljøtilstand, restaurere
viktige naturverdier, fremme
et aktivt friluftsliv og ivareta
det biologiske mangfoldet.
OF har spilt inn fem punkter
vi mener er viktig får plass i planen:

På konferansen i november var engasjementet for Oslofjorden stort. Arrangementet ble
åpnet av statsråd Ola Elvestuen (bildet). OFs direktør Rune Svensson var en av innlederne.

1. Areal til friluftsliv

Oslofjorden har landets desidert mest nedbygde kystlinje med begrenset
tilgjengelighet for et sterkt økende folketall. Her er de offentlige friområdene
viktigste arena for folks mulighet til å drive friluftsliv, men vi opplever at
det er for få arealer tilgjengelig. Siden friområder som ble sikret i tidligere
tider er uten bygninger, har også mange av disse senere blitt verneområder med begrensninger i ferdselen. Vi anbefaler derfor sikring av
nye områder. I Oslofjorden kan det først og fremst skje ved oppkjøp av
bebygde eiendommer som kommer på salg.
Ønskede tiltak: Det settes av et større beløp, et fond, som raskt kan være
med i budrunder når objekter av stor interesse og potensial kommer
for salg. Dette kan være badeplasser, korridorer som sikrer tilgang til
strender, være en del av kyststien, parkeringsplasser o.a.
1. Det bør etableres en praksis der bygninger som ikke har direkte nytte
for friluftslivet, skilles ut og selges på nytt. På den måten vil kostnaden
med å sikre nye områder være betydelig lavere. Eiendommen på Huk i
Oslo er et godt eksempel: Den ble kjøpt for 30 millioner og solgt på ny
uten strandlinje for 25, 5 millioner kroner.
2. Det er behov for «opprydding» i allerede sikrede områder. Mange av
avtalene på friområdene er gamle og uklare. Det bør jobbes systematisk
med grensetvister, ulike rettigheter bør klargjøres og det må gjøres
tilsyn for å hindre uønsket privatisering av friområder.
Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget hadde vi gjerne sett at en hentet
inn data om endringer i bruken av sjøareal i Oslofjorden over de siste
tiårene, der en ser om nye utfyllinger opptar større areal i sjø.

2. Arena for aktivitet og naturopplevelse

Fjorden må være en arena der friluftslivet har en sentral plass.
Ønskede tiltak: Man bør fokusere på at vern og bruk går sammen, uten
at dette går ut over verneverdier. Kanaliseringstiltak og informasjon er i
denne sammenheng viktig. Nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder står
i en særstilling med viktige landbaserte friområder og høy bruk sammen
med sterke verneinteresser. OF har flere ganger tatt opp ønsket om
at Staten er med i spleiselaget for å ha en friluftsfaglig medarbeider til
stede i hver av nasjonalparkene.
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3. Et økosystem i balanse

Det biologiske mangfoldet i og rundt fjorden er rikere enn noe annet sted
i Norge. Samtidig er dette et område som brukes intensivt med mange
mennesker og der befolkningen er raskt økende.
Ønskede tiltak: Større fokus på gjengroing langs kysten. Den økte gjengroingen
truer både biologisk mangfold og representerer tap av areal for friluftslivet.
OF har bedt om begrensninger i fisket etter arter som er truet. Torsk og
hummer er i en særstilling. Økt fokus på bekjempelse av invaderende arter
som f.eks. stillehavsøsters. Få på plass permanente ordninger for organisering
av frivillig ryddeinnsats. Tilsynet og SNOs innsats bør økes.

4. En stopp i forurensing og forsøpling

Oslofjorden har mange forurensningskilder. I denne sammenheng er det
viktig å se på eksisterende lovverk og hvordan en kan forsterke dette.
Ønskede tiltak: Større fokus på kildene er viktig. I indre fjord er dette i
stor grad lokale kilder, i ytre fjord kreves innsats på et internasjonalt
nivå. Prinsippet om at forurenser betaler, bør forfølges i større grad,
men vil også ha sine begrensninger for avfall som er langtransportert.
Permanente ordninger for organisering av frivillig ryddeinnsats bør
etableres. Skjærgårdtjenestens rolle ved bekjempelse av marin forsøpling
bør avklares. Avløpssystemer og rensekapasitet må oppgraderes i takt med
klimaendringer, befolkningsøkning og nye krav til lavere utslipp.

5. Et apparat for drift, vedlikehold og skjøtsel

For mye av det fjordbaserte friluftslivet er tilrettelegging en sentral faktor.
Både landbasert og sjøbaserte arealer har behov for tilrettelegging, tilsyn,
drift, vedlikehold og skjøtsel. Økt fokus på et mer miljøvennlig båtliv ønskes
der det etableres flere mottaksstasjoner for båtseptik, alternativer for
bruk av bunnstoff, kildesortering i båthavner o.a. Landbasert drift er også
viktig. Parkeringsplasser, toaletter, uteinformasjon, brygger og andre
fortøyningsmuligheter, kajakkutsett og lagringsplasser er viktig for at flest
mulig skal ha mulighet for å bruke fjorden. Formelle begrensninger som er
satt for Skjærgårdstjenesten må gås gjennom.
Ønskede tiltak: Skjærgårdstjenestens rolle må tydeliggjøres og Staten må
bidra til den landbaserte driften av friområdene. Det må etableres et
program for miljøvennlig småbåtliv.

Interesseorgan
Med stor verdi for friluftslivet:

Nedlagte jernbaner som turvei

Oslofjordens Friluftsråd har engasjert seg i etterbruk av nedlagte jernbanestrekninger. Dette
er egnede turveger og gir unike muligheter for fysisk aktivitet og rekreasjon.
Mange nedlagte strekninger har blitt turvei. OF har vært
en viktig medspiller for turveg nordover fra Holmestrand
– til Sandes kommunegrense, en turveg som åpnet
kystlinjen som i all hovedsak var stengt av jernbanen.
Også i andre medlemskommuner har transformasjon fra
toglinje til turvei skjedd. I Lier og Røyken ble den gamle
Drammensbanen omgjort til tur- og sykkel-vei gjennom
prosjektet «Rekreative Ruter» som OF var koordinator for.
Også den gamle jernbanelinja fra Skoppum til Horten ble
omgjort til en populær sykkelvei av kommunen. En annen
kjent strekning er traseen nord for Moss mot Molbekk som
gikk langs vannkanten, og som i dag er en del av kyststien.
Nasjonale føringer. Ivaretakelse av nedlagte jernbanestrekninger til friluftsformål har god forankring i nasjonale
føringer. I regjeringens friluftsmelding heter det bl.a.: «Mye
av arbeidet med friluftsliv har vært rettet mot ivaretakelse
av arealer, mens verdien av ferdselsårene i seg selv
og sammenhengen mellom arealene har blitt mindre
prioritert». I regjeringens strategi for friluftslivsarbeidet er
ferdselsårene prioritert og avhending av statlig eiendom
tas opp spesielt. Dette er verd å merke seg ettersom både
Vestfold- og Østfoldbanen står foran store omlegginger i
tiåret som kommer.

Muligheter. Miljødirektoratet har vært involvert i
flere av sakene der nedlagte jernbanestrekninger
er omgjort til turveger. Miljødirektoratet ser
fortsatt overtaking av nedlagte jernbanetraseer
som viktige friluftslivsmuligheter.
Sikkerhet. Miljødirektoratet har gjennom
tilskuddsordningen «Sikring av statlige
friluftslivsområder» bidratt til at gamle
jernbanespor til sykkel- og turveier i kommuner
som Drangedal, Malvik, Holmestrand og Eidsvoll/
Stange. Sikkerhet i tunneler krever nøye
vurderinger, og dette var lenge tema i Holmestrand.
En støtte betinger kommunalt engasjement.
I Holmestrand bidro også fylkeskommunen
med midler til istandsettingen. Spillemidler til
friluftslivsanlegg er også en mulighet.

Forvaltningsoverføring
Forsvarsbygg, Kystverket og
Jernbaneverket er eksempler på
statlige etater som forvalter store
eiendomsareal. Når militærleirer
legges ned eller jernbanetraseer
flyttes, frigjøres arealer. I tråd
med avhendingsinstruksen skal
slike arealer tilbys andre offentlige
etater, før de legges ut for salg.
Mange flotte friluftslivsområder er
blitt sikret ved at Miljødirektoratet
har overtatt slike arealer – i samråd
med kommunene, eller ved at
kommunene har overtatt dem selv,
med støtte fra Miljødirektoratet.

1 % stigning. Jernbanelinjene hindret folk å komme
ned til sjøen, og spesielt tydelig var dette nord for
Holmestrand. Kravet til under 1% stigning inviterer
rullestolbrukere, syklister og barnevogner til å
bruke de nedlagte linjene. Dette er grupper som
har en høyere terskel for å ta seg frem.
Se også ”Jernbanelinja, Holmestrand – offisielt åpnet”, side 8

På tur langs nedlagt jernbanespor. Gamle Drammensbanen er en 15 km tur- og sykkelvei fra Spikkestad i Røyken til Reistad i Lier.
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Friluftslivets vokter

Sikring av friområder

Sikring av friluftsområder:

Arealer til friluftslivets disposisjon
Sikring, eller det å kjøpe opp områder
og inngå avtaler om bruk til friluftsliv,
er til tider en krevende oppgave. Noen
ganger kan en sikringssak ta mange år.
Oversikt over noen sikringssaker
der OF har vært involvert
Brattholmen, Fredrikstad – ny grunneier godkjenner kommunens
konsesjonsvilkår. Saken startet i 2017. Eiendommer som er større
enn 100 dekar, er underlagt behandling etter konsesjonsloven
ved salg. Fredrikstad kommune og OF har samarbeidet om slike
vilkår for den 103 dekar store Brattholmen. Ny eier godkjente
i 2018 konsesjonsvilkårene. Dette innebærer at båtfester og
en ilandstigningsbrygge kan settes opp, oppføring av en utedo
og informasjonsskilt knyttet til bruken av øya. En fritidsbolig
på den ene siden av øya vil ikke bli merkbart berørt av at det
tilrettelegges på den andre siden.
Bergholmen, Frogn – dialog med Forsvarsbygg. OF har tatt opp
spørsmålet om framtidig forvaltning og ansvar av Bergholmen
med grunneieren som er Forsvarsbygg. I tillegg til avtalen om å
disponere tre bygg i kystleden ønsker OF egen avtale om drift og
forvaltning av øyas utmarksareal.
Oleannas utsikt på Nesodden – sikringssak stilt i bero. OF har
hatt drøftinger med grunneier rundt arealene ved Oleannas
utsikt på Nesodden, der deler av tilretteleggingen er på privat
grunn. Vi ble enig med grunneier at sikringssaken stilles i bero til
reguleringsplanen er avklart.
Heidehaugen, Oppegård – avtale om friområde og kystledhytte.
Oslo kommune hadde planlagt å selge eiendommen
Heidehaugen som ligger i Oppegård kommune, men reverserte
dette etter initiativ fra OF. OF har nå en avtale om å disponere
eiendommen foreløpig i 10 år, både som friområde og som
kystledhytte. Planen er å tilrettelegge eiendommen som en
del av ro- og padleløypa i indre Oslofjord. Prosjektering av
tilretteleggingstiltak av uteområdet og oppussing av hyttene er
startet opp.
Jernbanelinja, Holmestrand – offisielt åpnet. I november ble den
nye tur- og sykkelveien som går i det gamle jernbanesporet fra
Holmestrand sentrum til kommunegrensa mot Sande åpnet. Hele
12 km turvei har kommet til og denne har en standard som gjør
det mulig å ferdes på hjul. En tunnel er lyssatt og et
Eiendom med
punkt ved Tvillingbru er satt av for rasting. OF har fulgt
bygninger. OF
arbeidet med omgjøringen av jernbanelinja siden 1997.
anbefaler en
Fritidseiendom på Smørstein, Holmestrand
totrinnsmodell;
– nær en løsning. Langs det nedlagte jernbanesporet
først kjøpe hele
arealet, for deret- ved Smørstein ligger en forfallen fritidshytte mellom
jernbanesporet og sjøen. Hytta lå på Bane NORs
ter selge bygnineiendom. OF anbefalte Holmestrand kommune om
gene på nytt. På
å kjøpe eiendommen og gjøre hytta til en kombinert
den måten kan
turkafé / kystledhytte. Kommunen fulgte OFs
en i stor grad
anbefaling og kun noen juridiske avklaringer gjenstår
finansiere et nytt
hos Holmestrand kommune før dette blir en realitet.
friområde.
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Håøya i Tønsbergfjorden. Kart over øya som viser en oversikt over
bygninger som har vært brukt av Forsvaret.
Forsvarsområde Håøya, Færder kommune — utmarksareal sikres til
friluftsliv. Håøya ligger nord for Veierland i Tønsbergfjorden. Hele den 466
dekar store øya er eid av Forsvaret. All drift er lagt ned og Forsvaret ønsker
å selge øya. Øya har en rekke bygninger og større utmarksområder samt en
merket kyststisløyfe. Færder kommune startet høsten 2018 forhandlinger
med Forsvarsbygg med ønske om å kjøpe utmarksområdene. Kommunen
er også opptatt av å sikre allmennheten rettigheter til å bruke eksisterende
veinett og kaianlegg. I utgangspunktet ønsker ikke Kommunen å kjøpe
noe av bygningsmassen. Det ligger dermed i kortene at de fleste av de 30
bygningene, flere av dem ene- og tomannsboliger, vil bli solgt privat. OF
har overfor kommunen signalisert at vi er interessert i å se nærmere på
om noe av bygningsmassen kan være egnet som framtidige kystledhytter.
Veierlandferjen går i rute til naboøya og det ligger muligheter for å løfte
Håøya som en framtidig øy for friluftsliv og rekreasjon.

Sikring av friområder
Forsvarsområde på Mågerø, Færder kommune –
planprosess i gang. Forsvarsbygg varslet i 2014 at
Mågerø var planlagt avhendet. I tråd med statens
avhendingsinstruks ble andre statlige aktører kontaktet.
Ingen viste interesse for eiendommen. I 2016 flyttet
Forsvaret sin virksomhet og etterlot en eiendom på
640 dekar med bygninger, infrastruktur og anlegg.
Forsvarsbygg startet i samarbeid med kommunen i
2016/2017 en planprosess for etterbruk.
Fugløya, Larvik — stor natur- og friluftsøy solgt
privat. Den 139 mål store Fugløya i Larvik kommune,
beliggende rett sørvest for Mølen, ble lagt ut for salg
sommeren 2018. Eiendommen bestod bl.a. av et eldre
fritids- og sjøhus. OF mottok henvendelser fra lokale
krefter som ønsket offentlig kjøp, og vi tok kontakt med
Miljødirektoratet. Ettersom øya allerede inngår i Mølen
fuglefredningsområde, og samtidig ligger på en øy,
var den ikke aktuell å sikre med statlige friluftsmidler.
Eiendommen ble solgt i desember for 8,75 mill.

Godkjente konsesjonsvilkår muliggjør tilrettelegging for friluftsliv på den 103 daa store
private øya Brattholmen i Fredrikstad.

Toglinje ble kyststi. To 100-åringer og en seksåring fikk æren av å åpne
kyststien i Holmestrand på det nedlagte togsporet.

Store deler av jernbanelinja mellom Larvik og Porsgrunn
blir sykkel- og turvei. 28. september åpnet den nye
jernbanelinja mellom Larvik og Porsgrunn. OF fremmet
sammen med Larvik og omegn turistforening, forslag om
at den gamle toglinja burde bli en framtidig sykkel- og
turvei etter modell av tilsvarende nord for Holmestrand.
Statens vegvesen, Bane Nor og Miljødirektoratet støttet
også dette. Etter noe tid, der Larvik kommune vurderte
sikkerhet og økonomi knyttet til tunnelene, vedtok
kommunen en framtidig sykkel- og turvei på strekningen
fra Larvik by til dagens fylkesgrense ved Oklungen.
Grenland Friluftsråd, som OF hadde kontakt med i
prosessen, fikk ikke gehør i Porsgrunn kommune for at
jernbanestrekningen Oklungen – Porsgrunn by burde bli
en tur- og sykkelvei, men her finnes alternativer. Statens
vegvesen er positive til ideen og deltar i planarbeidet.
Avhending av Kystdirektoratets fiskerihavner – skaper
reaksjoner lokalt. Gjennom media ble vi i september
kjent med at Kystverket skal avhende flere fiskerihavner.
I første omgang er det aktuelt å selge 40 av de totalt 600
statlig eide fiskerihavnene. Salget gjelder fiskerihavner der
det ikke lenger foregår næringsaktivitet. To av havnene
ligger Oslofjorden: Lille Arøya i Larvik og i Stavern i Larvik.
Prislappen på havnene er henholdsvis 1,2 millioner og
120.000. Larvik kommune har vist sin interesse for å overta
fiskerihavna i Stavern, men ikke på Lille Arøya. Kystverket
har signalisert at det er aktuelt å selge flere fiskerihavner,
også i Oslofjordområdet. Saken er tatt opp med Kystverket.
Møter med Klima- og miljødepartementet (KLD). KLD har
nedsatt en arbeidsgruppe for å gjennomgå ordningen
med sikring av friområder. I møte med Klima- og
miljødepartementet la OF vekt på at dagens ordning
ikke er godt nok tilpasset Oslofjordens utfordringer, der
oppkjøp av bebygd eiendom ofte er eneste mulighet for å
gjøre strandsonen mer tilgjengelig for friluftsformål. For
å oppnå dette, er en nødt til å delta i budrunder og ha et
hensiktsmessig finansielt verktøy.

Tog i strandkanten av Farrisvannet, Larvik. Her blir det turvei. OF ønsket at hele
strekningen til Porsgrunn også blir det. Foto: Hans Morten Tamnes.

Viktig gjennomslag hos Miljødirektoratet for OFs
friområder. OF har drøftet statusen til organisasjonens
egne friområder med Miljødirektoratet slik at disse kan
bli støtteberettiget til friluftsmidler på lik linje med de
statlig sikrede friområdene. Miljødirektoratet har nå —
etter flere års betenkning — akseptert OFs friområder
som søknadsberettiget. Begrunnelsen er at dersom OF
nedlegges, skal disponeringen av friområdene overføres
Staten, noe som er nedfelt i OFs vedtekter.
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For friluftslivet

Kystleden

Kystleden er et friluftstilbud som skal fremme fysisk aktivitet,
kulturhistorie og sosialt samvær. I tillegg er det en garanti for å sikre at
flest mulig får tilgang til å bruke og bo på unike steder som ikke lenger
brukes til sitt formål, f.eks fyrstasjonene.

Gullholmen fyr i Moss.
Besøk. Statistikken vitner om mye bruk, og vi har sett av gjestelistene at det er få ledige døgn i skolens
sommerferie. Totalt har vi hatt 4329 bookingdøgn og 30.800 gjestedøgn (se figur).

62 hytter tilgjengelig

Sesong. Høysesong for besøk av kystledhytter er i skolens sommerferie. Men flertallet av hyttene er åpne fra
påske til oktober, noen enda lenger, som Bestemorstua i Oppegård (vinteråpen). Spesielt de største hyttene
er godt besøkt både før og etter ferien.

32 hytter hvor robåt er tilgjengelig

2

7 hytter er tilgjengelig med rullestol
10 hytter hvor det er tillatt med hund
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Oslofjordens Friluftsråd

2018

Tilsyn. Det er mange som er involvert i kystleden, både gjennom frivillig innsats og på timebasis. Det er et
omfattende samarbeid med en rekke kystlag, velforeninger og stiftelser om tilsyn og oppgaver som må løses på
stedet. Tilsynsvaktene er med sin detaljkunnskap om hytta og nærområdet en viktig brikke i driften av kystleden.
Vakttelefon. Når man bor på en kystledhytte har man mulighet til å ringe en vakttelefon som alltid er betjent.
Med over 60 hytter er dette et viktig bidrag når det oppstår spesielle situasjoner. En stor del av staben
rullerer på å ha ansvar for ordningen.
Fornøyde gjester. Den største brukergruppen har i mange år vært barnefamilier. I tillegg har vi besøk av
mange skoleklasser. At mange barn og unge får oppleve sjø og natur gjennom kystleden setter vi stor pris
på. Hyttebøkene vitner om mange fornøyde gjester og at folk er i aktivitet; Gjennom informasjonen på
nettsidene har vi lagt vekt på å gi informasjon om friluftslivsmuligheter rundt hver enkelt hytte med fokus
på kyststier og andre steder man kan gå på tur, steder man kan padle eller ro til, bade- og fiskeplassene og
noen steder også dykkeplasser.

Kystled
Vedlikeholdsfond fra
Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB har over flere
år gitt betydelig bidrag til oppussing av
gamle bygg til å bli kystledhytter.
Etterlengtet mulighet. På vårparten ble det klart at
stiftelsen også ville bidra med midler til et etterlengtet
vedlikeholdsfond. OF har mottatt en gave som vil beløpe
seg til kr 15 millioner over fem år. Dette er en fantastisk
gave som setter oss i stand til å oppgradere hyttene til en
akseptabel standard, og dessuten få gjort litt mer enn det
som er «absolutt nødvendig». I forbindelse med dette har
vi sett behov for å styrke kompetansen for gjennomføring
av vedlikeholdsprosjekter. Vi prøver i stor grad å få hjelp
av engasjerte frivillige samt egne tilsynsvakter, men
krav til fagkunnskap og sikkerhet krever i økende grad
profesjonelle håndverkere, både til kompetanse, HMSsystemer og søknadsrutiner.
Ny medarbeider. Ny medarbeider med byggfaglig
kompetanse ble derfor ansatt i 60% stilling fra 1.
september 2018, og arbeidet med kartlegging og
planlegging av vedlikeholdsbehov kom godt i gang
utover høsten. En rekke prosjekter ble gjennomført ved
hjelp av vedlikeholdsfondet. Vi ser fram til en grundig
gjennomgang og oppgradering av hyttene.

62 hytter. Det er stor variasjon og mangfold blant hyttene, både i
størrelse og hvilke fasiliteter som finnes tilgjengelig. I 2018 var det 62
kystledhytter å velge blant, fordelt 21 i indre fjord, 13 i Østfold, 21 i
Vestfold, 3 i Drammensfjorden og 4 i Haldenkanalen. I tillegg har AustAgder turistforening 5 hytter som også kan bookes via våre nettsider.
Buerøya (Sandefjord) ble gjenåpnet etter å ha vært stengt i to sesonger.
Sandefjord kommune har gjort utvendige arbeider, og kystledgruppa i
Gokstad kystlag har gjort en formidabel innsats innvendig, med støtte
fra OF. De har laget helt nytt soverom og ny uteplatting mot syd. Hytta
har også fått nytt tak.
Grevlestua. Hytte nr. to på Rakke friområde fikk navnet Grevlestua
og ble høytidelig åpnet 10. juli av ordfører i Larvik. Oppussing og
innredning ble i stor grad utført av Arbeid og Kvalifisering, Larvik
kommune. I tillegg ble noe arbeid satt bort til håndverkere. Hytta ble
klar for utleie fra midten av juli og fikk 33 døgn utleie.
Gon. Denne lille, enkle hytta ved friområdet Gon har blitt satt i stand og
ble klar for utleie. Arbeidet ble utført av Arbeid og Kvalifisering, Larvik
kommune. Hele det elektriske anlegget ble byttet og nytt sikringsskap
satt inn. I ettertid ble råte og maurangrep avdekket. Gulv og vegg
er reparert, samt ny verandadør satt inn. Larvik kommune startet
på høsten arbeidene med nytt servicebygg for friområdet. Det nye
anlegget vil ligge nærmere kystledhytta.
Finansiering. Gamle bygg i strandkanten er krevende å vedlikeholde
og finansieringen har lenge vært en utfordring. Brukerbetalingene
dekker drift og enkelt vedlikehold, men etter år med mye bruk, melder
behovet for mer omfattende reparasjoner og oppgraderinger seg.
OF har ansvar for alt vedlikehold på hyttene organisasjonen selv eier.
For andre bygninger som disponeres til kystled, har OF ulik grad av
ansvar. Etter at Kulturdepartementet i 2014 endret regelverket slik
at overnattingshytter i lavlandet kan tildeles spillemidler, har det blitt
enklere å få til delfinansiering til større vedlikeholdsoppgaver. OF har
siden 2014 søkt og fått tilsagn til 6 prosjekter.
Se omtale om vedlikeholdsfond fra Sparebankstiftelsen DNB øverst på siden.

Tømrermester Trond Preutz ble ansatt på høsten.
Her får Rødstua på Nesodden nytt panel i taket.

Overnattingsdøgn
28.800

33.000
30.000

30.800

24.300

Bookingdøgn
3185

3935

3800

4155

4329

Antall hytter tilgjengelig

46
2014

49
2015

56
2016

61

62

2017

2018

Antall overnattingsdøgn, bookingdøgn og antall hytter siste fem årene.
Overnattingsdøgn = Antall personer totalt på hytta (egenrapportert ved bestilling)
Bookingdøgn = antall dager hytta er i bruk
I 2018 var det en liten nedgang i antall gjestedøgn, mens antall bookede dager gikk
opp. Det betyr at mange, kanskje pga den varme sommeren, booket en hytte med
flere sengeplasser enn det de trengte. Dette kan kanskje henge sammen med at
turen ble planlagt kort tid i forveien og at de mindre hyttene allerede var opptatt?
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Kystled

For friluftslivet

Bygninger med historie; bygningene som inngår i
kystleden har en spennende forhistorie, som her
fra befalsboligen på Bergholmen. Bildene er lånt
ut av Erna Holm Andersen som bodde hos sine
besteforeldre på Bergholmen fra 1925 til 1931.

Rødstua på Nesoddtangen har bl.a fått nytt tak.

Kystled er mer enn overnatting
Friluftliv og kulturhistorie. OF er stolt av at kystleden er noe
annet enn vanlig hytteutleie. Sentralt i forbindelse med kystled
står fysisk aktivitet, opplevelse av kulturhistorie og natur.
Sosialt samvær. Hyttene som inngår i kystleden er enkle; noen
hytter her ikke en gang strøm. Kanskje kan det bidra til at
fokuset i større grad blir det sosiale samværet?
Tilgang. For OF er det viktig at flest mulig får tilgang til både
fjorden og til de unike stedene. Det er derfor vi har satt en
begrensning i antall dager man kan bo på hyttene. Det er et
viktig prinsipp at alle skal kunne booke; det er ingen særfordeler
for noen. Velger man å være medlem får man rabatt og tilgang
til bookingen to dager før alle andre.
Overnatting på friområder. Kystledhyttene ligger på offentlige
friområder. Det betyr at den private sfæren rundt hytta er
begrenset. Andre har ikke tilgang til selve hytta eller til utstyr
som følger leien, men du kan forvente at andre bruker
friområdet hytta ligger på.

På Langgrunn i Horten er det gjennomført store oppgraderinger.

Selvbetjent. Alle kystledhyttene er selvbetjente, dvs. at du må
ordne mat, transport og vask av hytta på egen hånd. Kystleden
er avhengig av tillitt for å fungere. Da er det viktig at hytta
forlates slik du selv vil komme til den! Feil og mangler, som f.eks
om at det tomt for gass, meldes til OF.
Varierende standard. Det er verd å merke seg at det er stor
forskjell i standard og utstyr som finnes på hyttene. Hytter
med høyest standard har innlagt vann og dusj, mens andre har
brønnvann og gass til matlaging. Skal du på tur, huske å sjekke
hva du faktisk leier.
God tur!

Ordfører Rune Høiseth i Larvik stod for åpningen av Grevlestua i juli. Den ble den
andre kystledhytta på friområdet Rakke ved Stavern.
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Buerøya i Sandeford ble gjenåpnet etter å ha vært stengt i to sesonger.

Oppussing og vedlikehold i 2018
Akerøya (Hvaler). Kommunen har over flere år gjennomført
vedlikeholdstiltak. I 2018 startet andre runde med vindusutskiftinger,
og samtlige vinduer i annen etasje byttes ut. Tiltaket ferdigstilles våren
2019. OF bidrar til å dekke ca. 60% av kommunens innkjøpskostnader
ved hjelp av vedlikeholdsfondet.

Ytre Vassholmen (Bærum). Store deler av hytta er skrapt og malt. Bærum
Kommune har dekket kostander for maling og utstyr, mens OF har bidratt
med arbeidstimer via vedlikeholdsfondet. Arbeidet er utført av OFs
tilsynsvakter på stedet. Noe mindre arbeid gjenstår, dette vil bli utført i løpet
av sesongen 2019.

Homlungen Fyr (Hvaler) gjennomgikk mindre vedlikehold. Det ble
imidlertid avdekket at taket på hovedhuset fra 1915 må rehabiliteres.
Erfaringsmessig er skifersteinen nå moden for utskifting. Flere
taksteiner har løsnet, og undertaket er eksponert. Det planlegges
rehabilitering av taket våren 2020, i spleiselag mellom Kystverket,
vedlikeholdsfondet og spillemidler.

Kjeholmen (Bærum) brukes mye, og hytta hadde behov for et løft. Alle møbler
i stue/oppholdsrom er fornyet. Stua har fått ny belysning, og det elektriske
anlegget er kontrollert. Vinduskarmene har fått et strøk maling.

Strømtangen Fyr (Fredrikstad) Foreningen Onsøbeviset som står
for driften av de tre hyttene på øya (Fyrvokterleiligheten, Fyrbua og
Bøyenaustet), har i løpet av sommeren gjennomført omfattende
dugnadsarbeid og lagt ledninger for vann og avløp over sundet og
helt ut til Fyrvokterleiligheten. Det er satt opp flere vann-poster på
øya. Fyrvokterleiligheten har fått innlagt vann både i hytta og på nytt
vaskerom i annekset. Det jobbes videre med wc. Arbeidet er planlagt
ferdig før sesongen 2019, forutsatt at nødvendige økonomiske midler
kommer på plass.
Struten Fyr (Fredrikstad) I løpet av sesongen ble det uført omfattende
vedlikehold med midler fra Sparebankstiftelsen. Det er skiftet ut
10 vinduer, begge pipeløpene er renovert, flere rekkverk innvendig
er renovert samt endel innvendig maling og utskifting av inventar.
Kystverket har vært byggherre for en totalrenovering av taket på
hovedbygningen, inkludert ny skifer og ny mantel rundt tårnet.
Foreningen Gamle Struten Fyr har stått for all logistikk i forbindelse
med arbeidet.
Svartåshytta (Vestby). Etter sesongen 2017 ble taket renovert med
ny takstein og nye takrenner. På forsommeren 2018 ble hytta malt
utvendig.
Ommen (Nesodden). Innvendig oppussing har pågått samtidig som
oppgradering av friområdet har hatt fokus.
Rødstua (Nesodden). OF inngikk en avtale med Nesodden kommune
om å sette i gang utvendig vedlikehold. Dette omfattet renovering
av tak med ny takstein og nye takrenner, utbedring av råteskader i
kledning og utbedring av fundament. OF har stått for kostnader til
materialer, stillas og transport med midler fra vedlikeholdsfondet.
Nesodden Kommune har utført arbeidet med egne ansatte.

Kommandantboligen (Færder) på Østre Bolæren har fått nye lamper i alle rom.
Jakthytta (Larvik). Den store, flotte bygningen på Malmøya hadde ved
oppstart av kystleden nytt, lakkert tregulv. Etter mange års bruk av store og
små grupper, var det et stort behov for oppussing av gulvet. Før sesongen
2018 ble 147 m2 tregulv slipt og lakket.
Langgrunn (Horten). Det elektriske anlegget ble rehabilitert tidlig
på året, men det var også behov for andre større ombygninger.
Med Kulturdepartementets spillemidler og OFs egenandel, bevilget
kommunestyret i Horten midler til å ferdigstille rehabiliteringen. OF
engasjerte Kirken Bymisjon til å utføre en del av tiltakene. Bygningen har
fått nytt tak, nye vinduer, ny kledning, rehabilitert pipeløp og ny peisinnsats
og nye møbler. Kirkens Bymisjon, avdeling Tomsbakken, har malt hele
bygningen utvendig. Bygningen fremstår nå som et trivelig sted, noe også
hytteboka vitner om.
Startbua (Tjøme) ligger ytterst på Losbrygga på Hvasser. Fundamentet ble
forsterket og byttet ut før sesongen. Enkle oppgraderinger er gjort innvendig.
Svelvikstrømmen (Svelvik). Hytta ble malt utvendig i 2018, og porten til
gjerdet ble reparert. Vi fikk byggetillatelse til en liten badebrygge knyttet
til hytta, og denne ble ferdigstilt i juni 2018, som en fin oppgradering av
uteområdet.

Langsiktige prosjekter
Gullholmen. Fyrstasjonen i Moss hadde sitt andre driftsår. På øya er det flere
bygninger som settes i stand for utleie. Moss drift og anlegg har bygget nytt
toalett i Nordbukta, like ved sjøboden som settes i stand. Med flere enheter
og mange besøkende, er bryggekapasiteten på holmen en utfordring.
Heidehaugen ved Bunnefjorden eies av Oslo kommune. Saken er omtalt
under kapitlet «sikring av friområder».
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Tilrettelegging på

Friluftsområder

Sentralt i OFs historie står oppkjøp eller avtaler om bruk av friområder.
Disse må tilrettelegges og driftes. Selv om mange områder nå ivaretas av
kommunene eller Skjærgårdstjenesten, har OF fortsatt ansvar for en stor
portefølje med friområder.

Friområdet Ommen, Nesodden, ble sikret i 1936. Ny trapp, som også fungerer som amfi, er på plass blant mange andre tiltak. Hytta Hovedhuset Ommen
er kystledhytte. Mange skoleklasser har overnattet her! Naturveileder Anne Lise Bekken holder kurs om livet i fjæra.
Mer om natur og friluftsveiledning på side 30.
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Tilrettelegging
Tiltak utført på OFs friområder:
Stuevika, Hvaler – mye brukt teltplass og friområde. Flott sommervær, kombinert
med en økende interesse for telting, resulterte i en svært god teltsesong
i Stuevika. Antall gjestedøgn endte på over 1500. Arbeidet med oppføring
av nytt sanitæranlegg kom i gang høsten 2018. Byggmester og tilsynsvakt
på området, Tom Ole Fjeld, ble valgt til å utføre byggearbeidet. Målet er at
sanitærbygget står klart til sesongen 2019. Spillemiddelsøknad ble sendt
inn november 2018. På friområdet har det blitt satt opp nye bordbenker
og en syrefast grill. Det har blitt laget en informasjonsbrosjyre om telt- og
badeplassen. Den gamle og slitte flytebryggen har blitt erstattet av en
hengebrygge. Dessverre rev høststormen «Knud» den av festene. Dette ble
senere utbedret.
Tresvika, Hvaler – omfattende hugst og vegetasjonsrydding. Friområdet var tidligere
preget av gjengroing. To vintre med trefelling gir mer lys og sol på området.
Nå kan man oppholde seg på en større del av friområdet, og solen
forsvinner senere fra stranden. I tillegg har en del av undervegetasjonen
kommet tilbake der det tidligere var tett granskog. Det har blitt satt ut to
nye bordbenker på området, samt en informasjonstavle.
Botneveten, Hvaler. Den nye utsiktsplassen. Botneveten ble sikret av OF på
1970-tallet. De siste årene har vi oppgradert området med bl.a. p-plass,
merket sti, utsiktstavle og turpostkasse. I 2018 startet vi opp en videre
oppgradering som avsluttes våren 2019.
Stutehavna, Herføl, Hvaler. Skjærgårdstjenesten gjennomførte før
sesongen supplerende vegetasjonsrydding og merking av sti i området.
Informasjonsskilt og stimerking vurderes.
P-plasser på Hvaler. Sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark og Hvaler
kommune har vi hatt en gjennomgang av alle p-plassene knyttet til
friområdene. Aktuelle tema var behov for nytt dekke og rydde opp i skilting,
samt vegetasjonsrydding.
Hallangsodden, Frogn – tidligere forsvarsområde med 100 år gammel
minesiktestasjon. OF tok på seg forvaltningsansvaret for den 18 dekar store
eiendommen som ble overført fra Forsvaret til Miljødirektoratet i 2013.
Det er satt ut bordbenk i området, foretatt vegetasjonsskjøtsel der bl.a.
svartelistet rynkerose er fjernet. Strandrydding ble gjennomført.
Ommen og Vestli, Nesodden – omfattende friluftslivstilrettelegging. I 2017
mottok OF midler til å oppgradere uteområdene på Ommen og Vestli. I
hovedsak har tiltakene blitt utført i 2018, og avsluttes før sesongen 2019.
Et omfattende rehabiliteringsarbeid på moloen på Vestli er gjennomført.
På Ommen er det bygget terrasseplatting og trappeganger. Badestige på
ommenbrygga og sikkerhetsstige på dampskipsbrygga er satt opp.

2019 er det siste året hvor de gamle bygningene på Storesand er i bruk.

Storesand, Hvaler
Den varme sommeren bidro til rekordbesøk. Dette
bød på utfordringer, med tanke på overholdelse av
bål- og grillforbud. Dugnadsgjengen som OF har avtale
med, ivaretar brannsikkerheten.
Telting i Ytre Hvaler nasjonalpark. Storesand er den mest besøkte
delen av Ytre Hvaler nasjonalpark. OF har i flere år hatt avtale med en
gruppe frivillige som drifter bade- og teltplassen gjennom sesongen.
Begge parter ønsker å videreføre dette også når Storesand Friluftshus
tar form. Teltplassen benyttes av mange, og den varme sommeren i
2018 ga rekordbesøk.
Tang på stranda. I 2018 fikk OF laget en informasjonstavle om verdien
av tanga som ligger i skvulpesonen av badestranda. Bakgrunnen
er klager fra badegjester som ønsker stranda ryddet for tang.
Maskinell rydding av tang er ikke tillatt av hensyn til naturverdiene.
Informasjonstavla er utformet som et stativ for river, og det er tillatt å
rake seg en tangfri plass.
Friluftshus. OF arbeidet med Storesand Friluftshus også i 2018, som
startet med innvilget rammesøknad fra Hvaler kommune. Sammen med
Enger/Nordin og Rede arkitekter har vi jobbet med detaljplanlegging av
byggeprosjektet. I mai ble byggetegningene lagt ut på offentlig anbud.
Dessverre fikk vi kun inn ett tilbud ved fristens utløp, og dette lå langt
utenfor rammen. OF har deretter engasjert kompetansenettverket
iTre for kostnadseffektivisering og prosjektledelse. Etter en mislykket
anbudsrunde går OF inn for neste innkjøpsrunde i en enklere form.

I Stuevika på Søndre Sandøy, Hvaler, har OF et friområde som er mye brukt til
telting og bading. Nytt sanitæranlegg kommer på plass før sesongen 2019.

Arbeidet med finansiering fortsetter, med bevilgninger fra nasjonalparken og friluftsmidler fra Østfold fylkeskommune i 2018.
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Fyrsteilene; Nesodden – viktig hekkeområde for sjøfugl uten
formelt vern. OF har forvaltningsansvar på Fyrsteilene
som eies av Kystverket. Fyrsteilene er vernet som
plantefredningsområde. Formålet med fredningen er
å bevare sjeldne plantearter og deres livsmiljø som
kalktørrenger og bergknappsamfunn. Det er satt opp et
informasjonsskilt om hekkende sjøfugl i moloen. Øya har
ikke noe formelt vern som sjøfuglverneområde.
Sandspollen, Hurum – en av indre fjords viktigste uthavner. Det
er gjennomført en omfattende vegetasjonsskjøtsel tre
plasser i Sandspollen, bl.a. rundt mye brukte badeplasser
og rundt moloer og utedoer. På det meste ble det talt
opp hele 400 oppankrede båter inne i pollen en varm
sommerdag.
Eltornstranda, Hurum – historien om Filtvet teglverk. Friområdet
har en interessant forhistorie. I området lå Filtvet teglverk
og en ser rester etter dette i dag. Gjennom oppføring av
et informasjonsskilt er historien om teglverket løftet fram.
Vegetasjonsskjøtsel er videreført, bl.a. i såkalt utvalgt
naturtype hule eiker.
Mølen og Ranvikholmen, Hurum – OFs første friområder.
Skjærgårdstjenesten i Breiangen står for renovasjon og
vedlikehold og har også vedlikeholdt og utbedret brygga
i moloen på Mølen. På både begge øyene har det blitt gitt
tillatelser til jakt på sjøfugl.
Moutmarka, Færder; stort helårs turområde i Færder
nasjonalpark. Sti- og driftsveinettet er ryddet for vegetasjon.
Det er lagt ned et betydelig arbeid med å gjøre to
parkeringsplasser mer attraktive og en del vegetasjon
og trær er fjernet. Strandrydding er gjennomført og
alle de fem utedoene er malt og pusset opp. Arbeidet
er gjennomført av Kirkens bymisjon gjennom et
arbeidstreningsprogram. Nasjonalparken har fortsatt
vegetasjonsrydding sør i Moutmarka for å utvide dagens
beite, et tiltak i tråd med forvaltningsplanen. Ivrige hyttenaboer har i to omganger gjennomført dugnad og ryddet
vegetasjon i etablerte beiteområder sør i Moutmarka.
Villsau og kuer beitet i to inngjerdede områder.
Tørkesommeren bød på utfordringer med redusert beite
og mindre tilgang på drikkevann for dyra. Ca 140 meter
kyststi er klopplagt i fuktpartier. Noen gangporter langs
turveinettet er skiftet ut. Eksisterende rideløype i et
skogsområde i øst er utvidet av Stall Verdens Ende.
Kløvningen, Tjøme –utfartsholme i Færder nasjonalpark.
Skjærgårdstjenestens enhet Havnøy har skiftet kledning og
satt i stand to utedoer på den 330 dekar store holmen som
OF kjøpte i 1973. Glover på øya er ryddet for vegetasjon
og flere gammelnorske spælsauer er på beite for å holde
vegetasjonen nede.
Malurtodden, Færder – med utsikt mot Røssesundet.
Vegetasjonsrydding av friområdet er utført av Kirkens
bymisjon. Sydhavna Vel har gjennomført sin årlige
ryddedugnad som også har inkludert fjerning av
stillehavsøsters. Det er rapportert om økt bruk inkludert
flere telt i området.
Moløkka, Færder – skjøtsel av utvalgt naturtype slåttemark. Den
årlige slåtten på OFs friområde ble gjennomført på den 8
dekar store enga. Slåtten blir gjennomført etter blomstring
og frøsetting med støtte fra fylkesmannen i Vestfold.
Formålet med slåtten er å få en mer artsrik eng.
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Lokal tilsynsvakt Eddie Andersen har utbedret trappegang ved OFs friområde Fokksund i
Larvik. Det 150 daa store friområdet ligger rett sør for Ula.

Fokksund, Ula, Larvik – naturskjønt friområde noen steinkast i fra Ula. Det er foretatt
vegetasjonsrydding rundt toalett som også er satt i stand. Nye tretrapper er på plass.
Sammen med Larvik kommune er det sett på muligheter for å merke en rundløype og
avstikker fra kyststien gjennom området.
Guslandsutmarka, Larvik; muligheter for en rast langs kyststien. Det er satt ut to hvilebenker
langs kyststien ved Sandvika, en populær badepass. Strandrydding er foretatt og
gammelt avfall fjernet. Det er foretatt vegetasjonsrydding rundt utedoer.
Nevlungstranda, Larvik – langs intensivt brukt kyststi i Brunlanes. Fuktpartier langs stinettet
er utbedret med grus og det er foretatt vegetasjonsskjøtsel.
Vestre Bramskjær, Larvik – populær teltholme ryddet for tornekratt. Tornekratt er fjernet fra
en stor gjengrodd eng. Det er planlagt etablering to enkle padlehuker på øya.
Mer om padlehuker side 18

Eiendommer

På Malurtodden, Færder, ryddes vegetasjon av frivillige fra Sydhavna vel.
I 2018 inkluderte dugnaden også rydding av stillehavsøsters. Foto: Sydhavna vel.

Eiendomsforvaltning
Friområder må følges opp. Ikke minst er
det viktig å kjenne friområdets grenser. Er
disse uklare, kan området bli privatisert.

Mange av de gamle avtalene om friområder er uklare både mht grenser
og ansvar. Det er ressurskrevende å følge opp disse. Bildet viser utdrag fra
en servituttavtale for et friområde ved Nevlunghavn i Larvik.

Involvering i følgende
saker har betydning for OFs
friområdeforvaltning:

Atferdsregler i friområder vurderes
opphevet. Miljødirektoratet
har bedt fylkesmennene om
en gjennomgang av vedtatte
I 2018 er det arbeidet med disse sakene: atferdsregler for statlige
Guttormsvauen, Hvaler. Det ble oppdaget at friområder. Bakgrunnen er
at eksisterende lovverk i dag
grensene for friområdet hadde vesentlige
feil i Miljødirektoratets Naturbase. Avklaring gjør mange av atferdsreglene
overflødig. I tillegg kan noen
av riktige grenser har involvert naboer og
atferdsregler, som bl.a. et teltgrunneiere, og ble løst i 2018.
forbud i et friområde, oppfattes
Havneberget friområde i Nevlunghavn,
som unødvendig strengt. Foreløpig
Larvik. OF har vært i møter og på befaring er adferdsregler i friområder i
i forbindelse med uklare grenser knyttet
Buskerud og Østfold tatt opp.
til friområdet der OF har en evigvarende
Innspill til revidering av håndbok
servituttavtale.
om forvaltning av statlig
Hvalsten, Hvaler – komplisert eiendomssak. sikrede friluftslivsområder.
Miljødirektoratets håndbok for
I forbindelse med en sak om fradeling av
hyttetomt, har OF kommet til enighet med forvaltning av statlig sikrede
friluftslivsområder skal revideres.
eieren av fritidsboligen på øya Hvalsten.
OF har kommet med en rekke
I utgangspunktet skulle hytta vært revet
forslag til forbedringer og oppnår den lengstlevende av ekteparet som
dateringer. Det ble bl.a. anbefalt at
disponerte hytta, falt bort. Dette ble
en bør fremheve at skjærgårdsikke overholdt hverken av grunneier,
tjenesten kan brukes til ulike tiltak
kommunen eller OF. Hytteeieren får nå
i forbindelse med tilrettelegging
skilt ut en fritidseiendom på ett mål fra
og skjøtselstiltak. Et økt fokus
friområdet. Hele øya inngikk opprinnelig
på eierløse båtvrak i og ved
i en evigvarende servituttavtale fra 1962.
friområder og viktigheten av å
OF har hatt advokatbistand og det er
Hvalsten. OFs eiendomsportefølje består av mange avtaler med varierende og
gjennomført forhandlinger med hytteeiere. fjerne disse, er et annet tema.
kompliserte punkter. Friområdet på Hvalsten i Hvaler er et eksempel på dette.
OF erfarer at det ofte oppstår uklarheter
knyttet til friområdenes avtaler og
eiendomsgrenser.
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Kajakk
Når antall
kajakkpadlere
øker, blir det også
et større behov for
tilrettelegging.

Slependen i Asker er tilrettelagt for padlere med kajakkstativ, utsettingsbrygge og startpunkt for ro- og padleruta i indre Oslofjord.
OFs Inger-Marie Gulliksen står ved den nyoppsatte informasjonstavla.

Stativer
«Rett UT kajakklagring» skal gjøre det enklere for
brukerne å padle i Oslofjorden. Stativene settes opp i
nærheten av kollektivtrafikkens knutepunkter, områder
som er lett å nå med sykkel eller der parkeringskapasiteten er god. Ved slutten av året hadde OF 272 lagringsplasser for kajakker. Dette er en populær ordning og
spesielt i Osloområdet er det lange ventelister.
Nye stativer. Det er satt ut to nye stativer i Ormøysund i
Oslo, ett nytt stativ i Solviken i Bærum og ett nytt stativ
ved Knarberg båtforening i Færder og ved Kaldnes
båtforening,Tønsberg. Det satt i gang en prosess
for å få satt opp kajakkstativer på parkeringen ved
Strand båtforening ved Høvik i Bærum og ved Kaldnes
båtforening i Tønsberg. Det er ennå ikke avklart
plasseringer i Østfold. Det er kjøpt inn en ny type
kajakkstativer som lanseres i 2019.

Flere plasser.
Det er stort
behov for flere
lagringsplasser.
Spesielt i urbane
strøk forsøker
OF å finne nye
steder for kajakk- Utsettingsbrygger. For å gjøre padlingen enda enklere,
stativ.
har vi også flere steder satt ut utsettingsbrygger ved
stativene.

Padleløyper
Turskilt. Gjennom Turskiltprosjektet, der Gjensidigestiftelsen står for
størstedelen av finansieringen, mottok OF støtte til to infotavler om padleruter
i Oslofjorden. En for indre fjord vest er satt opp ved Rett ut kajakkstativene på
Slependen i Asker kommune, mens en for indre fjord øst skal settes opp ved
stativene ved Ormsundet i Oslo kommune. Begge inngår i ro- og padleruter i
indre fjord.
Padleled Vestfold i regi av Vestfold fylkeskommune. OF har fulgt prosjektet
«padleled i Vestfold», som består av 622 km graderte padleruter langs hele
Vestfoldkysten, fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Padleled Vestfold skal, gjennom
merking, skilting, etablering av enkle overnattingssteder (padlehuker) og annen
tilrettelegging, bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs
Vestfoldkysten. OF stiller friområder til grunn for informasjon og padlehuker. En
padlehuk ble satt opp nær den nedlagte jernbanelinja nord for Holmestrand ved
Tvillingbru og en på Ildverket i Færder kommune. Flere vil komme.

Lange ventelister i indre fjord. I Oslo-området er
det lange ventelister. Et eksempel er Ormøya i
Bunnefjorden hvor ca. 100 personer står på venteliste.
Sammen med Bymiljøetaten i Oslo har OF lett etter nye
steder å plassere stativ. OF har kommet med innspill
om flere aktuelle plasser for kajakkstativer på Oslo
kommunes eiendommer.
Vedlikeholdsplan. Som all annen tilrettelegging,
krever også kajakkstativene og utsettingsbryggene
drift og vedlikehold. Det er laget en drifts -og
vedlikeholdsplan av eksisterende kajakkstativer som
har blitt videreutviklet i 2018. Utover dette er det gjort
tilsynsavtaler med lokale drivere.
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Modell av padlehuk. Friområdet Vestre Bramskjæra utenfor Nevlunghavn i
Larvik er en aktuell plass for padlehuker. Her fra befaring der Larvik kommune,
Vestfold fylkeskommune, arkitektfirmaet Biotope og OF deltok.

Svaibøyer

Svaibøyer
De blå svaibøyene
settes pris på av
mange brukere.
De første bøyene
ble lagt ut i 2007.
I 2018 tok vi nye
grep med tanke
på tilsyn og
vedlikehold.

Sjekk av bøyer og moring. Skjærgårdstjenestens båt ”Kråka” er hyret inn og foretar en sjekk av svaibøyene ved Løvøysund i Horten.

Tilsvarende ordning. Modellen med svaibøyene er hentet fra
Sverige og Danmark. Liksom i våre naboland er det brukerne
som finansierer ordningen gjennom kjøp av en vimpel. I 2018
var prisen kr 565. På denne måten er brukerne med på å
utvide tilbudet til båtfolket. Båter med vimpler har førsterett
til å ligge i bøyene.
Nye rutiner. Finne gode lokaliteter, søke ulike myndigheter
om tillatelse til utsetting, tilsyn og vedlikehold er et
omfattende arbeid. Tilsynet var frem til 2017 foretatt av
dykkere som fotograferte tau og moringer. Fra 2018 har
det kommet nytt regelverk for yrkesdykking, hvilket har
medført økte kostnader for tilsyn av bøyene. Gjennom
året har vi utviklet nye rutiner for tilsyn i samarbeid med
skjærgårdstjenesten.
Vimpelabonnenter. Økningen fra 2017 til 2018 er på ca. 7,5%.
Fra 2009 har vi hatt en årlig økning av vimpelabonnenter. Det
er nå 2982 vimpelabonnementer.

Supplement.
Bøyene skal være
et supplement
til friområder
og naturhavner,
spre trafikken
med fritidsbåter
til nye områder
og skåne havbunnen mot
slitasje fra dregg
og anker i
sårbare områder.

fornying av svaibøyeordningen. Dette for å kutte ned på antall
vimpler som kastes hvert år — samt å kutte ned på administrasjonskostnadene knyttet til utsendelse av faktura og vimpler.
Facebook. Når vi legger ut nyheter om bøyene er dette noe av det
som engasjerer brukerne mest. De aller fleste er godt fornøyd
med ordningen, men det finnes også kritiske røster. Argumentet
som går igjen er at bøyene burde vært finansiert på en annen
måte enn ved brukerbetaling.
Båtvrak. Vi hadde også i 2018 problemer med båtvrak som blir
fortøyd bøyene. Spesielt ved Langøyene i Oslo er det folk som
stadig bruker bøyene til «langtidsparkering» av vrakbåter. Disse
vrakbåtene har vært nær ved å synke med de utfordringene det
fører med seg. Vi har flere ganger måtte lense og rydde båter. OF
jobber for en tiltaksplan ved denne type hendelser.

Tilsyn. Det er foretatt tilsyn og vedlikehold på ca. halvparten
av bøyene 2018. Det er byttet til et nytt system med
syrefast kjetting og svivel på 13 bøyer og satt på svivel på de
resterende. Ny sjekk og bytte av system på de resterende
bøyene skjer vinter/vår 2019.
Renovering av øyer i Oslo. Ved Langøyene i Oslo er tre av fem
bøyer fjernet grunnet planlagt renovering av øyene. Bøyen
ved Hallangspollen i Frogn og Danmark i Rygge er tatt opp for
vedlikehold, disse legges ut på nytt i 2019.
Samarbeid. Samarbeid med KNBF1 om bøyeordningen i
Oslofjorden der medlemmer av KNBF gis rabatt ved kjøp av
vimpel er videreført.
Vimpelordningen. Det er startet en prosess med utvikling og
1) Kongelig Norsk Båtforbund

Forlatte båter i bøyene er krevende å følge opp. Her et båtvrak
som ble fjernet fra en bøye ved Langøyene i Oslo.
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Kyststier

Kyststiene

De første kyststiene ble anlagt på begynnelsen av
1990-tallet. Siden den gang har det blitt etablert
kyststier flere steder i Norge. Det er et økende
behov for vedlikehold av skilt, tavler og nymerking
av de snart 30 år gamle stiene. Oppgraderingen er
et ledd i både folkehelsearbeid og turisme.

Tiltak og endringer i 2018:
Akershus og Oslo

Kontakt med kommunene. OF har i sin jevnlige kontakt med kommunene
hatt et overordnet koordineringsansvar. Dette innebærer informasjon om
kyststimal, utforming av søknader, befaringer, utarbeiding av skiltplaner og
rådgivning.
Skiphelle - Drøbak. OF har sammen med Follomarkas venner høsten
2018 gått opp en mulig kyststitrase sørover fra Skiphelle til Vestbys
grense. Kyststien vil da koble seg på kyststien i Vestby like over NIVAs
forskningsstasjon. OF ser på muligheten til å bistå videre i prosessen med
Frognmarkas venner.
Ås kommune fortsetter med å forbedre kyststien som ble etablert i 2015
og samarbeider nå tett med Oppegård kommune og turlag tilknyttet DNT.
Stien er fremkommelig, men har flere utfordrende og usikre partier.
Kommunene ser på mulighetene til å søke midler for å bygge steintrapper
med hjelp av sherpaer, slik Oppegård kommune tidligere har fått utført på
strekningen mellom Bekkensten og Svartskog.
Tryggingstiltak ved Bjerkås. I dialog med OF tar Asker kommune ansvaret
for å trygge et bratt og ulendt parti på kyststien gjennom Bjerkås naturreservat. Strekningen inngår i strekningen Slemmestad – Vollen. På populære
strekninger som dette mener OF det er viktig at stien oppleves trygg, også for
personer som ikke er vant til å gå i ulendt terreng.
Geocaching på kyststiene. Det er blåst nytt liv i Historiske vandreruter og
Jacobineruta i Frogn og Hurum som ble etablert i forbindelse med
friluftslivets år i 2015. Høsten 2018 samarbeidet OF med en geocashentusiast og laget 10 poster som legges ut langs ruta. Målet er å få
flere og andre grupper ut på tur samtidig som man løfter fram kulturhistorien knyttet til Drøbaksundet.
Ny kyststitrase langs Bestumkilen i Oslo. Det er planlagt en ny kyststitrase fra Vækerøparken/Maxbo Vækerø og innover langs vestsiden
av Bestumkilen. Kyststien vil ligge i sjøkanten slik at bygningsmassen
vil skjerme for mye av støyen i fra E18. OF har støttet arbeidet som
interesseorganisasjon og deltok da byråd for byutvikling, Hanna
Marcussen, presenterte planene for media i november.

Vestfold

OF har vært behjelpelig i flere kommuner i Vestfold med
oppgradering med skilting av kyststiene.
Færder. OF har bistått med flere oppgaver i kommunen, og har blant
annet jobbet med skiltplan for strekningen Havna til Verdens Ende.
Tønsberg. Tønsberg har snart fått en sammenhengende kyststi
langs hele kystlinjen i kommunen. OF har vært samarbeidspartner
også i 2018. Den 4. november åpnet kommunen og fylkesmannen
en kyststistrekning gjennom Presterødkilen naturreservat. OF
bisto med skiltplan. I forlengelse av denne stien har OF laget en
skiltplan for kyststimerking mot Tønsberg brygge. Det arbeides
også med å skilte kyststi fra Karlsvika til Feskjær rett ved grensen
til Horten kommune. OF har laget forslag til trasé og skiltplan. Vi
samarbeider med historielaget om den praktiske jobben. Deler av
kyststien sammenfaller med en kultursti i Essoskogen og strekningen
sammerkes.
Pilgrimsleden gjennom Tønsberg. Vestfold Fylkeskommune har
satset sterkt på å skilte og merke pilgrimsleden gjennom Vestfold. OF
har fått i oppdrag av Tønsberg kommune å utarbeide en skiltplan for
pilgrimsleden gjennom Tønsberg kommune. Traseen sammenfaller
med flere kulturstier i kommunen.
Sande og Holmestrand. OF har deltatt i oppgradering av skilting og
merking av eksisterende kyststi i Sande, og arbeidet ble videreført
i 2018. Den nye turstien langs det gamle jernbanesporet mellom
Holmestrand og Sande ble skiltet som kyststi og åpnet 4. november.
OF har bistått Holmestrand kommune med innspill og arbeidet med
denne saken siden slutten av 1990-tallet.

Østfold
Onsøy

OF og kommunen. I 2016 startet et samarbeid med Fredrikstad
kommune om utvikling av kyststien på Onsøy. Samarbeidet har
fortsatt i 2018. Det er utført omfattende kartlegging av gamle
traseer, grunneiere er identifisert og nye traseer er skissert. Rundt
150 forslag til traseer har vært vurdert. Deretter er det gjennomført
befaringer med grunneiere, representanter fra fylkesmannen og
kommunen.
Turskiltprosjektet ble avsluttet på høsten. Fredrikstad har satt
av midler til å fortsette prosjektet. Fremdeles mangler ca. 10
grunneieravtaler for å få kyststien sammenhengende, samt oppsett
av skilt og omlegging av eksisterende sti.
Kompromisser. Da ikke alle grunneierne ønsket kyststi, har vi måtte
inngå kompromisser for å få stien sammenhengende. Dette har
medført at store deler av stien blir lagt langs fylkesveien.

Grunneierbefaring på Onsøy i Fredrikstad. OF og kommunen har i flere år
arbeidet med å finne en trasé som kan slutte opp om.
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Unike naturopplevelser. Noen av de nye traseene er i kommunale
skogsområder og går gjennom storslått natur i strandsonen.
Kyststien i Onsøy har vært krevende og mye tid er brukt til
saksbehandling, oppfølging av grunneiere, befaringer og
oppgradering av kartmateriell.

Kyststier

Offisielt registrerte kyststier. OF har fokusert på samarbeid med kommunene og Kartverket slik at kyststiene blir å finne digitalt i Kartverkets kartmateriale. OF bruker dette kartgrunnlaget på egne nettsider. Forslag til kyststiturer lages fortløpende for publikum.
Bilde og kart fra Berger brygge, Svelvik.

Buskerud

Kyststi i nye Asker. I januar ble
det utarbeidet et prosjekt for
oppgradering av kyststiene
langs hele nye Askers grense,
men er foreløpig satt i vent av
kommunene. Næringsforeningen i
Røyken har imidlertid hos Buskerud
fylkeskommune fått tilslag på et
prosjekt om opplevelser langs
strekningen Vollen - Slemmestad og
OF deltar i forberedelsene.

Nye Asker. Når
Hurum, Røyken
og Asker slås
sammen fra 2020,
blir det en av
kommunene med
lengst kystlinje i
Oslofjorden. Med
øyer inkludert
vil den nye
kystkommunen ha
197 km kystlinje.

Røyken. I 2018 ble ca 1 km
ny sti merket i strandkanten
i Nærsnesbukta på Røykens oslofjordside. Røyken
historielag har hatt ansvar for den praktiske
gjennomføringen. På Drammensfjord-siden av Røyken
kommune har OF påtatt seg oppgaven å finne traseer og
forhandle med grunneiere.
Lier. Å finne traseer og forhandle med grunneiere er en
oppgave vi også gjør for Lier kommune på strekningen
Engersand – Lahellholmen. Prosjektet inneholder en
rekke utfordringer. Blant disse er sikring mot gamle
steinbrudd, avtaler med Vegvesenet og tilrettelegging i
bratte partier. Noen av grunneiere er tilbakeholdne med
å tillate merking av stier.
Hurum. OF har engasjert en frivillig ressursperson
til å befare og vedlikeholde de delstrekningene vi er
ansvarlige for, bla Sandspollen og Kinnartangen.

OF bistår Lier kommune med å etablere kyststi mellom Engersand og Lahellholmen.
Her er Ole Bjørn Braathen (i midten) fra Buskerud botaniske forening sammen med OFs
medarbeidere for å vurdere om det finnes sårbare arter i traseen.
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Nye
enheter
Det er planlagt
nye enheter i
Møre og Romsdal og
Sogn og Fjordane. Som
utgangspunkt skal Staten
finansiere om lag halvparten
av driftskostnadene, mens
kommuner, fylkeskommuner
og friluftsråd står for
den andre halvparten.

Ekstremvær påvirket driften. Driften
sommeren 2018 bar preg av det varme,
tørre været. Det førte til høye besøkstall
på friområdene, men krevende forhold
for beitedyrene. Grillforbudet førte til
mindre bruk av engangsgriller, noe som
bidro til reduserte avfallsmengder og
mindre brennmerker fra feilplasseringer.
Ekstremværet «Knud», som kom i
september, før badeutstyr og bøyer var
tatt inn, førte til skader. Dette førte til
ekstraarbeid for flere av driftsenhetene.

1 000 000
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800 000
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500 000
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Skjærgårdstjenesten

Fra prosjektet Hold Høsten Ren — strandrydding på Svenner i Larvik kommune med Skjærgårdstjenesten,
kommunen, Kystlotteriet i Vestfold og OF.

Sekretariatet og driftsenhetene

Arbeidsbåtene

OF er sekretariat for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden.
Sekretariatet er bindeledd mellom Miljødirektoratet
og de enkelte driftsområdene og driftsenhetene. OF
søker om statlige driftsmidler, sørger for innbetaling
til drift og lokalt båtfond fra de øvrige partene i
driftsområdene, fordeler driftsmidlene til enhetene
og arrangerer vår- og høstmøter. Kurs og fagturer
arrangeres for Skjærgårdstjenesten i hele landet.

Ny båt i Oslo. Skjærgårdstjenesten i Oslo
ved Bymiljøetaten planlegger innkjøp av ny
arbeidsbåt. Kravspesifikasjon er utarbeidet.
Skjærgårdstjenesten i Oslo skal ha elektrisk drift
på båten.

300 000
200 000
100 000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

OF bidrar .Helt siden oppstarten i 1992
har OF deltatt i finansieringen. I 2018 bidro
Staten med til sammen kr 8 555 000 til de
tre driftsområdene i Oslofjorden, en økning
på 3,5 % fra 2017. I tillegg ble kr 150 000
øremerket driftsenhetene på Hvaler og
Færder som kompensasjon for økt aktivitet
knyttet til nasjonalparkene. OF bidro med til
sammen kr 795 000 i driftstilskudd og kr 104
500 til de lokale båtfondene.
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Behov for endring av driftsavtaler og grenser for
driftsområder og -enheter. Overføring av ansvar
for Skjærgårdstjenesten fra fylkesmennene til
fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen
og sammenslåing av kommuner gjør det nødvendig å
revidere avtalene. Forhold til Telemark er også aktuelt
å ta opp. I 2018 ble det innledet samtaler der disse
temaene ble tatt opp.
Marin forsøpling. Skjærgårdstjenesten i hele landet ble
i år tildelt 5 mill. kr direkte til ekstra innsats mot marin
forsøpling. Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden ble tildelt
kr 1 330 000 av disse midlene. I tillegg omfatter OFs
prosjekt Ren Oslofjord, som i år ble tildelt kr 3 mill. ,
enkelte tiltak som også involverer Skjærgårdstjenesten.

Organisering. Strengere krav fra Sjøfartsdirektoratet til arbeidsbåter og sertifikat til
båtførerne kan, sammen med regionreform og
kommunesammenslåinger, føre til endringer i
Skjærgårdstjenestens organisering. De mindre
driftsenhetene med få motortimer på båtene
og begrenset fartstid på de ansatte, vil få det
vanskeligere med å oppfylle strengere krav.
Strengere krav. Sekretariatet sendte innspill til
Sjøfartsdirektoratets høringsforslag til endring
av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for
sjøfolk. Innspillet går ut på at kravene tilpasses
Skjærgårdstjenestens spesielle drift. Selv om
Sjøfartsdirektoratet tar hensyn til innspillene
vil krav til båt og mannskap bli strengere. Dette
kan på lenger sikt føre til behov for endringer i
Skjærgårdstjenesten driftsopplegg.

Skjærgårdstjenesten
Oslo
Sandvika

Hovedøya

Oslo Asker og
Bunnefjorden
Bærum
Drammen
Ytre Vestfjorden
m. Håøya (Oslo)

Breiangen
Holmestrand

Ytre fjord øst –
NordreMoss
Moss

(Vansjø)

Tønsberg

Kjøpmannskjær

Sandefjord

Sarpsborg
Slevikkilen

Fredrikstad

Ytre fjord øst –
Midtre

Granholmen

Larvik

Halden

Færder
SaLa

Nye oppgaver og videreutvikling
av Skjærgårdstjenesten i Norge
I Handlingsplan for friluftsliv, som ble
lagt fram i juli 2018, ble det gitt signaler
om utvidelse av skjærgårdstjenestens
virkeområde både når det gjelder
oppgaver og geografi. Fra 1.1. 2020
overføres fylkesmannens ansvar for
Skjærgårdstjenesten til fylkeskommunene i
tråd med regionreformen.

Skjærhalden

Ytre fjord øst –
Søndre

De 3 driftsområdene i Oslofjorden er: 1) Ytre Oslofjord Øst, 2) Indre Oslofjord og 3) Ytre Oslofjord Vest.
Hvert driftsområde har 3 driftsenheter. Arbeidsgiveransvar for mannskap og hjemmehavn for arbeidsbåtene
ligger i en av kommunene. Driftsenhetene i Hvaler, Moss, Oslo, Bærum, Holmestrand, Sandefjord og Larvik
er enheter som arbeider på tvers av kommunegrensene. Stiftelsen Havnøy har ansvar for driftsenhet Færder
som dekker kommunene Tønsberg, Færder og friluftsområdene i tidligere Stokke (selv om Stokke nå er en del
av Sandefjord, er det foreløpig ikke gjort endringer i driftsenhets grenser).

Det ønskes en utvikling der skjærgårdstjenesten i større grad bistår SNO1 med oppsyn,
slik at skjøtselen i verneområder blir bedre.
Dette kan også innebære økt innsats i
kampen mot fremmede arter, som f.eks
stillehavsøsters, rynkerose og mink.
Det legges også opp til å videreutvikle
Skjærgårdstjenestens oppgaver med fjerning
av marint avfall, med vekt på landområder
uten veiforbindelse. Etablering av nye
enheter nord for Hordaland er i gang.
1) Statens naturoppsyn

Skjærgårdstjenesten med base i Moss ryddet sammen med OF, et område innerst i Sonskilen i Vestby.
Området er ikke tidligere ryddet. En lekter ble trukket inn og fylt på kort tid.
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Skjærgårdstjenesten

Lederen for driftsenheten i Hvaler, Eivind Børresen, gikk av med pensjon
i desember. Hans bidrag med å utvikle skjærgårdstjenesten, innføre nye
metoder, fremme samarbeidet og se nye løsninger har vært høyt verdsatt.

Dypoppsamler på Hovedøya, Oslo, tømmes av Maritim enhet, som
skjærgårdstjenesten kaller seg i Oslo. På steder som besøkes av så mange,
må avfallsholdssystemet ha stor kapasitet.

Enhetene gjennom sesongen
Hvaler. Så lenge det ikke ligger snø og is, driver frivillige strandrydding.
Det er gjennomført 81 ryddeaksjoner med 320 deltakere og 379 sekker
(hvorav 66 kystlotterisekker), 51 store fiskekasser og 46 store kanner er
samlet inn. Enheten startet innsamling av marint søppel 3. april og var
ferdig med å rydde i fuglereservatene 13. april. Det er ryddet 150 sekker
med marint søppel, 30 store fiskekasser og 40 store kanner samt mange
enkeltgjenstander. Total vekt marint avfall til mottak er 12 580 kg. Omlag
110 km kystlinje er ryddet. Fra strandsonen er det også fjernet 19 båt-/
jollevrak. Bodene for avfall på friområdene i skjærgården ble åpnet midt
i april og stengt september/oktober. Hvert avfallspunkt er anløpt 20 - 25
ganger. Dypoppsamleren i Tordenskjoldbukta er tømt 10 ganger, mens
tilsvarende i Fredagshølet er tømt 11 ganger. Regner man om avfallet fra
dypoppsamlerne til sekker med søppel, ble totalt 2010 sekker med søppel
samlet inn, noe som er 572 flere enn i 2017.
Fredrikstad. Båten «Levor» kjører fast rute i kommunedelene Onsøy,
Kråkerøy og Borge minst en gang pr. uke. Rutens lengde er ca. 35 sjømil.
Enheten har selv hatt 18 ryddeaksjoner med totalt 89 sekker og 35 store
gjenstander. I tillegg kommer aksjonen på Øra (3 dager) med 100 sekker,
ryddet i samarbeid med OF og andre samarbeidspartnere. Det har vært
gjennomført 93 frivillige ryddeaksjoner der det er samlet inn 586 sekker, i
tillegg til en rekke større gjenstander som fiskekasser, bildekk, kanner og
isopor. Enheten har hentet 8 jollevrak. I tillegg er endel større båter fjernet.
Til sammen blir dette 7,8 tonn marint avfall.
Moss. Det ble samlet inn 82 sekker med søppel fra fuglereservatene, en
nedgang på 48 sekker fra året før. Vinteren 2018 var det mye nordavind og
fuglereservatene i området ligger i le for vind. Enheten har hatt stort fokus
på rydding av marin forsøpling. Til sammen er det ryddet 6,9 tonn marint
avfall, 6 m3 isopor og 7 båtvrak.Den faste kjøreruten for tømming av
avfallsstativer/containere er 65 nautiske mil med 55 anløpsplasser. Ruten
kjøres fast i perioden juni til september og 804 søppelsekker ble hentet.
Badeflåter (20 stk.) og badebøyer (150 stk.) ble satt ut i mai. Båten har gått
793 motortimer.
Oslo - Bunnefjorden. I 2018 fraktet båtene til Osloøyene over 1,1 mill.
passasjerer tur/retur, mot 850 000 i hele 2017. I mai, juni og juli reiste 814 489
passasjerer til og fra øyene i Oslofjorden. Det er en 60 % økning fra de samme
månedene i fjor. Mange besøkende og tørke har ført til slitasje på stier og
vegetasjon. Bålforbud har ført til betydelig mindre bruk av engangsgriller,
og avfallet knyttet til disse samt rester av grillmat ble også vesentlig redusert.
Om lag 130 tonn er samlet inn fra renovasjonen i driftsenheten.
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Ytre Vestfjorden (Frogn/Røyken/Hurum). Rundt 30 tonn er samlet inn fra
renovasjonen i driftsenheten. I tillegg til de faste oppgavene har enhetene
gjennomført vegetasjonsrydding i Sandspollen og Eltornstranda, samt
eikeskjøtsel på Håøya og ved Eltornstranda.
Indre Vestfjorden (Asker/Bærum/Nesodden). Båten kom på vannet like
etter påske, og mannskapet startet umiddelbart opp med strandrydding og
klargjøring. Allerede i mai måtte arbeidet med å få ut badebøyer prioriteres,
21 grader i sjøen allerede den 25. mai har enheten ikke opplevet før. Den
store trafikken preget hele sesongen til godt ut i september. Rekordmange
soldager og mye tid gikk med til renovasjon og vedlikehold av toaletter. Det
ble kjørt inn ca. 3500 usorterte søppelsekker som ble levert til Franzefoss
gjenvinning.
Breiangen. Sesongen gikk bra med 3 sommerhjelper, lite gressklipping på
grunn av tørken og mer tid til vedlikehold. Nye badebøyer og badebrygge er
satt ut. Bøyene har fått doble moringer så de ikke skal bli tatt av strøm og
vind. Ekstremværet «Knud» førte til lite skade i denne driftsenheten. I 2017
gikk enheten over fra søppelstativ til trillecontainere, noe som har redusert
bruk av plastsekker fra ca. 1500 til 100. Det er samlet inn 13 tonn søppel
fra øyene. Rundt 10 tonn søppel er hentet fra strandrydding som har vært
utført i samarbeid med Sande, Lier, Hurum og Holmestrand kommuner,
samt bl.a. Drammen havn, OF og Arbeidsavklaringssenter i Hurum.
Færder. Det var en flott og tørr sommer, men uten branntilløp. Teltingen
har økt, men mønsteret er endret. Nå ser vi mindre tunneltelt som står i et
par dager, framfor hustelt på faste steder over lang tid. Det har vært mange
tilfeller med løshunder. Renovasjonen hentet i år 2 692 sekker som utgjør
rundt 40 tonn avfall fra fritidsbåtene. Dette var 10 tonn mer enn i 2017.
Samlet sett er det ryddet marint søppel på over 75 steder i skjærgården,
og mengden så langt er rekordhøy med over 1400 sekker. Det utgjør ca. 14
tonn plast og annet avfall. Mengden øker og det skyldes primært finansiering
av flere hender og ikke direkte økning i ilanddrevet avfall. Arbeidsbåten
”Skjærgårdstjenesten I” har gått 878 timer, mens ”Skjærgårdstjenesten II” har
gått 550 timer.
Sandefjord og Larvik. Det er til sammen ryddet og levert inn 18,5 tonn
avfall fra strandryddingen i Larvik. Ryddingen fortsatte på senhøsten.
Sandefjord har hatt strandrydding og vegetasjonsrydding sammen med
driftsenhet Færder på Gåsø, Gåsøkalven og Ravnø i Tønsbergfjorden.
Skjærgårdstjenesten i Sandefjord hadde redusert bemanning store deler av
sesongen på grunn av sykdom. Båten Elisa har til sammen gått 377 timer i år.

Kompetanse

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters er en fremmed art som nylig har etablert seg i Oslofjorden. Den blir ansett som
en trussel for naturmiljøet og kan også utgjøre en fare for badende med sine sylskarpe kanter.
Gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold, har flere
ryddeaksjoner blitt organisert. Andre fylker kommer etter.
Uheldige konsekvenser. Fremmede arter
regnes som en av de store truslene mot
det biologiske mangfoldet, både nasjonalt
og på verdensbasis, fordi arter som
blir introdusert til nye leveområder kan
fortrenge artene som naturlig lever der,
samt at de kan endre økosystemet der
de etablerer seg. Det er en bekymring for
at stillehavsøsters kommer til å fortrenge
blåskjell og flatøsters, redusere mattilgangen for vadefugler i strandsonen
og forringe kvaliteten på badeområder.
Sistnevnte fordi skjellene ofte ligger skjult,
vokser raskt og utvikler svært skarpe
vekstsoner som kan forårsake betydelige
kuttskader om for eksempel bare bein trår
på dem.
Utbredt i hele Oslofjorden. Stillehavsøstersen finnes nå så godt som i hele
Oslofjorden. Som grunneier, forvalter
og tilrettelegger av friluftsområder har
OF ansvar for å kjenne til endringer i det
marine miljøet og hvordan eventuelle
forandringer kan påvirke kystfriluftslivet.
Vestfold. Fylkeskommunen og
Fylkesmannen i Vestfold inngikk
samarbeidsavtaler med OF om planlegging
og gjennomføring av tiltak for å desimere
stillehavsøstersbestanden. I 2018 har OF
fungert som prosjektets feltapparat, der
planlegging, opplæring og gjennomføring av
ryddeaksjoner, kalt stillehavsøstersdugnad, har
stått sentralt. Mottaksløsninger for plukkede
stillehavsøsters er etablert. Stillehavsøstersen
har blitt brukt som jordforbedringsmiddel
innblandet i hestemøkk.
Østfold. Også Østfold fylkeskommune har
engasjert OF, men her kom arbeidet kun
sporadisk igang i 2018.
Stor interesse. Mange engasjerte seg og
ryddet egne badeområder for døde og
Stillehavsøsters står på Artsdatabankens fremmedartsliste og utgjør en høy økologisk risiko.
levende skjell. Det ble i prosjektperioden
Ø.v: Dag-Roal Wisløff ble ansatt som Norges første ”østersjeger”. Kart fra Artsdatabanken viser registrerte
ryddet ca. 60 strender og ca. 9 tonn
forekomster av stillehavsøsters. N.v: Østersene ble plukket for hånd. Anne Sjømæling fra OF under en aksjon på
stillehavsøsters. Målet har i første rekke
Fjærholmen i Færder kommune.
ikke vært å få størst mulig volum, men
få erfaring med ryddemetoder, utstyr
og koordinering av frivillige. Dernest har vi hatt fokus på å
Håndplukking. Basert på tilgjengelig kunnskap og erfaring både nasjonalt og
etablere ryddegrupper som kan fungere over tid med begrenset
internasjonalt, anses manuell håndplukking som det foreløpig mest effektive for å
oppfølging. Media har også vært et viktig virkemiddel for å spre
begrense antallet og spredning av stillehavsøsters.
kunnskap og involvere og engasjere publikum. Gjennom 2018
Østersjeger. OF ansatte én «østersjeger» sommeren 2018 til å planlegge, arrangere
har det vært mye pressedekning og oppmerksomhet. Bl.a. med
og gjennomføre dugnader. Arbeidet kom først i gang på alvor i august 2018. Det ble
mange lokale saker i Tønsberg, Sandefjord, Færder, Fredrikstad,
håndplukket ca. ni tonn stillehavsøsters fra mer enn 60 Vestfoldstrender. Arbeidet startet
men også i nasjonalpresse med artikkel i nettavisen og innslag
på våren 2018 og har gått frem til oktober. Innsatsen var primært dugnadsbasert.
på Dagsrevyen på NRK.
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Kompetanse

Fagfelt som miljø, aktivisering, tilrettelegging og naturvern hører sammen
med friluftsliv. OF har opparbeidet en bred kompetanse på flere felt.
Oppgavene dreier seg både om utredninger og praktiske gjøremål.

Kulturlandskapsskolen: OF har utviklet kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I 2018 har flere av kursene rekruttert hytte- og grunneiere
samt personer i offentlige etater. Kursene har fokusert på slåttemark og slått, skjøtsel av utvalgt naturtype hule eiker, markblomstvandring og skjøtsel.
Vegetasjonskurset i praktisk skjøtsel på Hvaløy, Færder, samlet 40 deltakere. T.h: En sølvkåpe dukket opp på kurset.

Forvaltingsplaner
OF har utarbeidet og oppdatert forvaltningsplaner for friområder mange
steder, og gir bistand til både medlemskommuner og kommuner i
medlemsfylkene. Forvaltningsplanene er viktig for å supplere og stryke
gjennomførte tiltak, bl.a. med tanke på fremtidige søknader. Gjennom året
ble forvaltningsplaner i Buskerud, Akershus og Vestfold oppdatert. I tillegg
til ble det utarbeidet en ny forvaltningsplan for et nylig sikret friområde i
Fet kommune.

Kulturlandskapsskolen

Målet med kulturlandskapsskolen er å spre kunnskap og skape et fagmiljø
og nettverk rundt temaer som historiske kulturlandskap og restaurering,
istandsetting og skjøtsel. Kulturlandskapskolen er et samarbeid mellom
Færder nasjonalpark, fylkesmannen i Vestfold/Utvalgt kulturlandskap
og OF. I 2018 ble det også gjennomført kurs i Asker og Ås i Akershus. OF
er sekretariat for nettverket og arrangerte totalt 6 kurs med totalt 180
deltakere i 2018.

26

Oslofjordmuseet

OF har ansvaret for en utstilling i den ene etasjen av museet. Videreføring
og fornyelse er under planlegging, og OF ønsker å videreføre sin rolle på
museet, bl.a. skal marliscoutstillingen om marin forsøpling tilbake fra ett
års besøk på Vestlandet.

Nasjonalparkene

I begge nasjonalparkene er OF aktiv på mange områder. OF er med i
jevnlige samarbeidsmøter hvor alle typer spørsmål knyttet til forvaltning
og besøk og tilrettelegging i nasjonalparkene tas opp. Skjærgårdstjenesten,
SNO og representanter fra kommunene er sammen med OF representert i
samarbeidsmøtene.

Kunstfyret

Samarbeid. I Færder møtes forvalter, SNO, Skjærgårdstjenesten
og OF jevnlig på nasjonalparksenteret. Oppgavene dreier seg om
alt fra forvaltning og tilrettelegging til aktiviteter, informasjon,
brukerundersøkelser, guiding mm. I Ytre Hvaler har OF deltatt i
nettverksmøtene i flere år. I 2018 har OF fremmet saker som planlegging
av Storesand friluftshus og bekjempelsen av marin forsøpling.

Kunstfyret på Fyrsteilene på Nesodden er videreført i 2018. Billedkunstner
Tony Larsson tar imot elever som lar seg inspirere av naturen. Han er
også OFs vertskap og tilsynsvakt på øya og ser etter kystledhytta. Larsson
disponerer flere bygninger til undervisning og kunstformidling i en avtale
med Kystverket og OF.

Besøksstrategi. Både i Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker er OF
engasjert for å utarbeide besøksstrategi for nasjonalparken. Dette
arbeidet bygger på godkjente forvaltningsplaner, men har også fokus på
nasjonalparkens potensial for friluftsliv og reiseliv. Oppgaven fordrer god
dialog med ulike grupper av brukerne og næringsliv.
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Kartlegging og verdsetting handler om å identifisere områdene som brukes til friluftsliv. I møter
med lokale grupper noteres det flittig ned på kart. Fra folkemøte i Nesodden.

Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder
Nasjonalt mål. For å nå målet om at alle skal ha mulighet til å drive
friluftsliv, er det viktig å ivareta friluftslivsområder, ikke minst nær der
folk bor. Miljødirektoratet har utviklet en metode for kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder. Målet er at flest mulig av landets
kommuner har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder. Arbeidet
avsluttes i 2019.
Metode. Kartleggingen går ut på systematisering og dokumentasjon
av kunnskap som finnes om friluftslivet lokalt, til temakart som viser
hvilke typer områder som finnes og hvilken verdi disse har. Brukere av
nærturområder, skoler og barnehager er viktige bidragsytere. Dette
skal være en faktabasert statuskartlegging av friluftsliv. Kartleggingen
har ingen juridiske bindinger. Temakartene skal kommunen siden
benytte som kunnskapsgrunnlag for planer og hvilke områder som bør
sikres.
Prosjektkoordinator. I Akershus, Østfold og Oslo er OF engasjert som
prosjektkoordinator. To medarbeidere er lånt ut til fylkeskommunene
for å følge opp prosjektet og kommunene som deltar. OF får dekket
kostnadene ved sin bistand. Fylkeskommunen koordinerer prosjektet,
men prinsippet er like fullt at kommunene selv står for prosjektene
lokalt, og eier data og kartene.

Kartlagt område: Akerskogen på St.Hanshaugen er et
ganske ukjent område, og ulikt de typiske "parkprega"
områdene i Oslo sentrum. En typisk 100-meterskog
som er viktig for dem som bor i nærheten og brukes
som grøntkorridor og lekeplass.

Østfold. I Østfold har 14 av 18 kommuner sluttet opp om
prosjektet. Sju kommuner har nå ferdigstilt arbeidet, inkludert OFs
medlemskommuner Fredrikstad, Råde og Halden. Prosjektet avsluttes
våren 2019, og alle tilsluttede kommuner forventes å ferdigstille
arbeidet i løpet av perioden, deriblant OFs medlemmer Moss, Rygge,
Sarpsborg og Hvaler.
Akershus. I Akershus er samtlige kommuner med i prosjektet. Åtte
kommuner er ferdigstilte, deriblant OFs medlemskommuner Vestby og
Bærum. Asker, Lørenskog, Frogn, Oppegård, Nesodden og Ås forventes
å bruke 2019 for å bli ferdige.
Oslo. Kommunen er delt inn i 15 bydeler, samt sentrum, Østmarka,
Nordmarka, Lillomarka og fjorden. OF deler rollen som prosjektleder
med en representant fra Oslo og Omland Friluftsråd. Hovedoppgavene
er etablering av bydelsvise arbeidsgrupper, samt å lede og
oppsummere møter.

Fiskebrygger

I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund i Akershus ble
22 fiskebrygger, inkludert parkering og adkomst, kartlagt for
tilgjengelighet og vurdering av universell tilrettelegging. Alle data fra
kartleggingene er lagt ut på Norgeskart under tilgjengelighet. Akershus
fylkeskommune støttet prosjektet økonomisk.
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Kampen mot Marin forsøpling
Gjennom sterk involvering har OF fått en sentral rolle i
koordineringen av kampen mot marin forsøpling.
Ren Kystlinje. I Interregprosjektet1 Ren Kystlinje (2016 - 2018)
har 34 aktører fra Sverige, Norge og Danmark samarbeidet
for et renere hav og kyst. Et av målene har vært å etablere
innovativt samarbeid mellom forskning, forvaltning, næringsliv
og frivillige. Prosjektet har hatt stor bredde, fra kildesporing og
modellering av havstrømmer, til nye metoder for opprydning,
håndtering og gjenvinning av avfallet. I november ble
prosjektresultatene presentert på konferansen «Sammen
om et rent Skagerrak» på Hankø. Her ble også stafettpinner
med mål å samarbeide videre etter prosjektslutt overlevert
politikere fra de tre landene. Østfold fylkeskommune er norsk
prosjekteier, og har engasjert OF som norsk prosjektleder.
Prosjektet kan følges via Facebook (Ren Kustlinje) og egen
hjemmeside renkustlinje.se På hjemmesiden ligger også en
sluttrapport i populærversjon.
1) EU-program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene
gjennom regionalt samarbeid.

OSPAR-Stranda på Akerøya. Som en av sju strender i Norge
ryddes årlig en definert strandstrekning på Akerøya (Hvaler)
fullstendig tom for alt av søppel. Hvert år flyter det i land
flere tusen plastgjenstander. Alt blir ryddet, nøye registrert
og rapportert til Miljødirektoratet. Disse dataene inngår i en
europeisk overvåkning, der registrering av kildene til marin
forsøpling er målet. OF leder innsamlingen og sørger for
opptelling i etterkant. På den måten blir stranda på Akerøya en
viktig brikke i overvåkingen av marin forsøpling.
Workshop i Horten. I underkant av 100 personer, de fleste
frivillige, deltok da OF arrangerte strandryddeworkshop i
Horten i februar. Workshopen var rettet mot samarbeid
og koordinasjon knyttet til arbeidet med marin forsøpling.
Hovedfokus var mot strandryddeuken i mai 2018.
Dypdykk – ønske om å finne kildene. I samarbeid med
kompetansebedriften SALT har OF gjennomført to «dypdykk» i
strandsøppel. «Dypdykkene» ble gjennomført som workshops
der strandsøppel som har blitt plukket gjennom sommeren,
ble sortert og analysert av forskere, søppeleksperter og
næringsaktører fra Ytre og Indre Oslofjord. Formålet var å
identifisere kildene. Er det spesifikke næringer, handlinger
eller gamle vaner som resulterer at vi finner akkurat disse
gjenstandene i fjorden? Det er først når vi kjenner til kildene
at vi kan jobbe systematisk med endringer. Kunnskapen som
genereres under workshopene skal brukes til forebyggende
tiltak.
Før fuglene kommer – opprydding i verneområdene. Før fuglene
kommer er et prosjekt der målet er å rydde hekkeområder før
trekkfuglene kommer. Prosjektet er ledet av Hold Norge Rent.
I Oslofjorden har OF sekretariatrollen. Snøen lå lenge, noe som
gjorde at ryddeaksjonene kom sent i gang. Det ble gjennomført
ryddeaksjoner i Breiangen, på Storskjær og Småskjær i Drøbaksundet, og på Steilene (Nesodden). I Ytre Oslofjord måtte
ryddeaksjonene utsettes til høsten etter at fuglene hadde dratt,
fordi da snøen endelig smeltet, lå allerede fuglene på reir.
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Fjerning av jollevrak fra sivområder på Ostøya, Bærum. Sivområder er
krevende å rydde og mye avfall samler og fester seg til vegetasjonen.

Planlegging av ryddeaksjoner. Fra workshop i Horten i februar.

Kompetanse
Intensivering av jakten på kildene. I samarbeid
med aktører fra næringslivet, søppeleksperter og
forskere sorteres og analyseres søppel. Kunnskapen
blir brukt til å engasjere beslutningstakere til å
iverksette forebyggende tiltak.

8.000.000.000 Kilo

plast havner i havet hvert år

Strandrydding med
Skjærgårdstjenesten i
Fredrikstad. Tambern og
Brattholmen ligger i Øra
naturreservat og kan bare
ryddes når områdene
ikke brukes av fuglene, og
ryddingen må avtales med
Fylkesmannen. Her fjernes
et garn som lå i fjæra.
Ryddestasjoner. I 2018 har vi forsøkt å koordinere og samordne
aktører som vil sette ut ryddestasjoner. Avfallshåndteringen må
være godt forankret hos kommunen eller i skjærgårdstjenesten. I
løpet av 2019 vil ca. 60 nye ryddestasjoner bli satt ut bl.a. i Buskerud
og Vestfold i samarbeid med kommunene og Kystlotteriet.
Deltakelse for bedre organisering. Som en sentral aktør blir vi
invitert til en rekke forskjellige fora, de viktigste er:
1. ) SAM for statlige etater. Dette er en samarbeidsarena for
myndigheter som arbeider med opprydding av marin forsøpling.
Målet er å få oversikt over etatenes arbeid mot opprydding av
marin forsøpling, vurdere tiltak for en bedre samordning av
aktiviteter. Deltagere har, foruten OF, vært Miljødirektoratet,
Fiskeridirektoratet, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Kystvakten,
Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Hordaland, Sysselmannen
på Svalbard, Statens Naturoppsyn, Skjærgårdstjenesten og Senter
for oljevern og marint miljø.

2.) SAM for organisasjoner og frivillige som jobber med marin
forsøpling. OF deltar også i en gruppe for organisasjoner og frivillige
som arbeider med opprydding av marin forsøpling. Dette arbeidet ledes
av Hold Norge rent.
3) Samarbeidsmøter om marin forsøpling i Oslofjorden med
fylkesmennene. OF har tatt initiativ til at alle fylkesmennenes
miljøvernavdeling skal møtes to ganger i året for å diskutere og
oppdatere hverandre på utfordringene knyttet til marin forsøpling i
Oslofjorden. Møter ble gjennomført i Buskerud og Oslo / Akershus.
OFs kompetanse på marin forsøpling er også etterspurt i andre
sammenhenger. Som da NRK laget serien ”Planet Plast”, som satte fokus
på plastforsøpling som miljøproblem. OFs kompetanse ble bruk forklare
hvor avfall kommer fra. Gjennom året har vi også holdt flere foredrag.
Gjennom involvering på mange felt tilknyttet temaet, har OF fått en
sentral rolle i kampen mot marin forsøpling.
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Natur og friluftsveiledning

Natur- og
friluftsveiledning
I mange av skolens fag kan elevenes læringsutbytte øke hvis
undervisningen flyttes ut av klasserommet. Organiserte
friluftsaktiviteter er en viktig del av OF.

Familiearrangement på Fuglevik i Rygge. Gunnhild Laxaa fra OF forklarer hvilke arter som er funnet i fjæra.
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Natur og friluftsveiledning
Tid til kvalitet!

Friluftsskoler er
kvalitetsbasert
inspirasjon og
opplæring i
friluftsliv. Med
hele dager og
overnatting er
det god tid til å
bli glad i å
være ute.

Ø.v: Fire ungdomskontakter
fra Oslo etter gjennomført
livredningskurs.

Når skoler bestiller inspirasjonskurs er det ofte
ønske om å lære mer om praktisk matematikk
og fysisk aktivitet i naturen, her fra Framtun
skole i Nes kommune, Akershus.

På en av sommerens varmeste dager trakk deltakerne på friluftsskolen
inn for å lære mer om allemannsretten, fra Steilene, Nesodden.

Læring i friluft, utendørsundervisning for skoler og barnehager
Læring i friluft er kurs for skoler og barnehager hvor vi ønsker å bidra til
mer og bedre utendørsundervisning. Våre kurs er forankret i rammeplan
for barnehagen og i skolens læreplanverk.
Læring i friluft består av inspirasjonskurs for pedagoger og tilbud for
skoleklasser. Eksempel på temaer er; marinbiologi, matematikk ute,
fysisk aktivitet og samarbeidsøvelser, mat i friluft, kart og orientering,
issikkerhet og fiske på isen, marin forsøpling og livredningsopplæring.
Kursene er som regel flerfaglige og vi legger til rette for at skolene
skal gjennomføre både før- og etterarbeid på egen hånd. For ansatte i
barnehager og skolefritidsordning holder vi generelle inspirasjonskurs i
utendørspedagogikk. Varighet er fra en skoletime til opplegg over flere dager.
Aktiviteter i nesten alle medlemskommunene. I 2018 gjennomførte vi
kurs i nesten alle medlemskommuner. Vi gjennomførte 21 inspirasjonskurs for pedagoger og 120 kurs eller aktivitetsdager for barn og unge i barnehage, skole og SFO. Totalt deltok ca. 7 500 barn/elever og 700 pedagoger.
Livredningsopplæring. De siste to årene har vi med støtte fra Gjensidigestiftelsen utvidet kurstilbudet med livredningsopplæring. Deltakerne
er framfor alt ansatte i skole og barnehage, men også andre som
har ansvar for aktiviteter med barn, i, på og ved vann, for eksempel
turledere i DNT. OF har fra tidligere år utdannet to instruktører gjennom
Norges Livredningsselskap. I 2018 har vi fulgt opp med 13 kurs med 135
deltakere. I tillegg holdt vi et sikkerhetskurs på et stort arrangement for
voksenopplæringen i Oslo, med ca. 800 deltakere. Vi har også økt fokus
på sikkerhetsopplæring og bevisstgjøring ved alle våre kurs ved vann.

Friluftsskoler og leir

10 friluftsskoler. I 2018 arrangerte OF 10 friluftsskoler
og en såkalt Newtoncamp, to i Akershus, tre i
Buskerud, tre i Østfold og to i Vestfold. I alt deltok 184
barn og unge på våre friluftsskoler. Friluftsskolene
er et tilbud i skolenes ferier der målgruppen er barn
mellom 10 - 13 år.
Ulike tema. Tilbudet har en varighet på tre til fem
dager, mange med overnatting. Deltagerne får
opplæring i tema som orientering, allemannsretten,
turplanlegging, kanopadling, fisking, rappellering,
matlaging på bål, spikking og livredning i vann. Målet
er at friluftsskolene skal være et positivt og lystbetont
ferietilbud i nærmiljøet som kan legge grunnlag for en
varig friluftsinteresse. Newtoncampen ligner til stor
del friluftsskolen, men har en litt eldre målgruppe,
flere overnattinger og fokuserer på realfag.
Newtoncampen på Malmøya i Larvik ble gjennomført
i samarbeid med Tekna og DNT Sandefjord.
Lavterskel. Friluftsskolene skal være et lavterskeltilbud til alle, derfor holdes deltakerbetalingen så
lav som mulig og det er alltid noen gratisplasser
for barn som av ulike grunner trenger det. I 2018
har Kulturdepartementet godkjent OF som søker av
spillemidler til friluftsaktivitet. Det har ført til at vi har
kunnet styrke denne satsingen.

Friområder og
kystledhytter

er arena for
aktiviteter
for skoler og
andre. I 2018
gjennomførte
vi 220 kurs og
arrangementer
med i nesten
18 000
deltakere.
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Natur og friluftsveiledning

Oslofjorden 4201 – oppdag din kyst
Oslofjorden 4201 handler om å bidra til at lokale turmuligheter blir bedre
kjent, og å få flere ut og i aktivitet, gjerne gjennom å prøve nye aktiviteter og steder. Navnet kommer av antallet kilometer strandlinje i OFs
medlemskommuner, inkludert alle holmer og skjær, som er 4 201 km.
Målgruppen er barnefamilier, men alle som ønsker en friluftsopplevelse
er velkomne. Ca 5 500 barn og voksne har deltatt deltok.

Stort oppmøte på guidet tur på Hovedøya i Oslo en sensommerkveld.

Oversikt over arrangement
Akershus

• Biomangfolddagen på Lilløyplassen, Bærum
• Krabbefiske for barn ved Oslofjordmuseet, Asker
• Tur til Ommen med Nesodden Frivilligsentral, Nesodden
• Aktiviteter ved åpningen av Sjøholmen barnekultursenter i Bærum
• Historisk vandring langs Gjersjøelva i Oppegård
• NM i krabbefiske med Oslofjordmuseet, Asker

Oslo

• Frisklivsmarsjen på Bygdøy
• Oslo miljøfestival
• Passion for ocean-festivalen
• Åpne hytter og guidet tur på Hovedøya

Buskerud1

• Lysfestivalen i Slemmestad, Røyken

Østfold

• Vaffelsøndag med kanopadling på Pernestangen, Fredrikstad
• Storesanddagen, Hvaler
• Friluftsdag ved vannet på Jeløya, Moss
• Akerøydagen, Hvaler
• Minnevandring på Svolder/Svalerød, Halden

Vestfold

• Nattergaltur i Moutmarka, Færder
• Familiefriluftsdag på Verdens Ende med SUP og snorkling, Færder
• Familiefriluftsdag på Verdens Ende med tema marin forsøpling, Færder
• Flaggermustur, Tønsberg
• Flaggermustur, Sandefjord
• Gøy på Østre, familiedag på Østre Bolæren, Færder
• Færderdagen på Verden Ende, Færder
• Familiedag på Besøkssenter våtmark, Ilene i Tønsberg
• Åpning av friluftslivets uke, Karlsvika, Tønsberg
• Åpning av kyststi i Presterødkilen, Tønsberg
• Åpning av kyststistrekning i Holmestrand
• Åpning av kyststi på nedlagt jernbanetrase i Holmestrand
1) Buskerud fylkeskommune valgte ikke å tildele midler til slike arrangementer
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Fornøyde elever etter strandrydding på Nordre Langåra i Asker. OF har laget
undervisningsopplegg om marin forsøpling som brukes over hele landet.
Friluftskurs for flerkulturelle. Miljødirektoratet bevilger midler til
aktiviteter for flerkulturelle grupper. Vi har i hovedsak hatt kurs
for voksenopplæringsgrupper, men også for introduksjonsklasser
i grunnskolen og andre innvandrer- og flyktninggrupper; i alt 11
forskjellige aktiviteter med ca 1 300 deltakere. Å arbeide med disse
gruppene er lærerikt og gir oss spennende møter med mennesker
fra andre kulturer. Gjennom aktivitetene bidrar vi til at deltakerne
blir bedre kjent med sitt nye hjemland og får positive opplevelser i
hverdagen.
Marin forsøpling — barn og unge
Marin forsøpling er en sentral del av OFs formidlingstilbud. Målet
er å øke barn og unges kunnskap og bevissthet om temaet.
Ca 2500 barn og unge har deltatt på strandrydding, foredrag
og familiearrangementer med tema marin forsøpling i 2018.
Deltagerne fordeler seg på 43 arrangement. I arbeidet med marin
forsøpling rettet mot skolen har vi fokus på at aktivitetene knyttes
til lærerplanverket. Tiltaket har mottatt midler fra Miljødirektoratet,
fylkeskommunene og enkelt kommuner. I tillegg til tilbudene
rettet mot skole har vi hatt forelesninger og temadager på
besøkssentrene til Ytre Hvaler Nasjonalpark, Færder Nasjonalpark,
Ilene Våtmarkssenter og Nordre Øyern Våtmarkssenter. OF deltok
også på Oslo Miljøfestival og Sjømatfestivalen med stand, aktiviteter
og informasjon om marin forsøpling.

Natur og friluftsveiledning

Kurs og aktiviteter
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.
Sikkerhet og livredningskurs
Kurs i forebyggende og livreddende tiltak ved vannaktiviteter.
Praktisk matematikk
Vi bruker konkrete eksempler til å repetere og lære inn matematikk.
Passer best for 1. - 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.

Marin forsøpling

Marin forsøpling er et stort miljøproblem. Kurset setter elevene grundig inn i
temaet og kan inkludere rydding av en lokal strand.

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

Kunst i friluft

Undervisningsmateriell
OF har gjennom flere år utviklet
undervisningsopplegg og annet materiell
for lærere og elever i skolen. I 2018 har
undervisningsmateriellet blitt oppgradert og
fornyet. Det er også laget nye animasjoner og
filmsnutter om tema mikroplast, kilder til marin
forsøpling og strandrydding.
Økonomi
Aktivitetene støttes gjennom forskjellige
ordninger. De fleste skolerelaterte aktivitetene
gjennomføres med støtte fra fylkeskommunene
og Miljødirektoratets aktivitetsmidler. I tillegg har
en stor del av skoleaktivitetene på temaet ”marin
forsøpling” blitt finansiert gjennom prosjektet Ren
Oslofjord. Friluftsskolene støttes med spillemidler
fra Kulturdepartementet. Oslofjorden 4201
har fått støtte både med friluftsaktivitetsmidler
og spillemidler. Livredningskursene har blitt
gjennomført med støtte fra Gjensidigestiftelsen.
Hver ordning og hvert fylke har forskjellige krav
i forhold til egenfinansiering, rapportering og
utbetales på forskjellig måte. Derfor utgjør arbeid
med søknader, oppfølging og rapportering en stor
del av arbeidsbyrden. Det er sendt 21 forskjellige
søknader, og totalt er det bevilget ca. 2 millioner
kroner til natur- og friluftsveiledning i 2018.

Elevene bruker naturen rundt seg som inspirasjon til
å være kreative og til å lage kreative uttrykk i friluft.
Naturen brukes både som material og som scene for
elevenes visuelle uttrykk. For grunnskolen.

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.

Friluftsskole

Aktiv og lærerik ferie for alle. Friluftsskoler er et tilbud i skolenes ferier der
målgruppen er barn mellom 10 – 13 år.

Friluftslivskunnskap

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

Fremmede arter på godt og vondt

Elevene lærer om noen av de fremmede
artene (bl.a. stillehavsøsters og kanadagullris)
og hvorfor disse skaper problemer.
Undervisningsopplegget er lagt opp med
både teoretiske og praktiske deler. Passer
for grunnskolen.
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Informasjon
Gjennom forskjellig former for kommunikasjon forsøker OF å sette
søkelys på friluftliv og å inspirere til aktivitet.
Uteinformasjon. Uteinformasjon har flere funksjoner; den forteller om
turmuligheter, den formidler ferdselskultur samt opplyser om natur
og kulturhistoriske verdier. Det er laget fire tavler for uteområder
i 2018; Tresvika, Hvaler, Storesand, Hvaler, Eltornstranda, Hurum
Fyrsteilene, Nesodden.

E-post, nyhetsbrev: Det ble sendt ut 6 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.

Sosiale medier på våre nettsider. Vi har forsøkt å knytte nettsider og
sosiale medier sammen. Fra vår forside kan man bla seg gjennom
alt vi legger ut, selv om man ikke har konto på hverken Facebook,
Instagram eller Twitter. Mange steder henter vi også bilder fra
Instagram der folk har lagt ut fra «våre steder», som f.eks. fra
kystledhyttene. På kystledsidene har også folk begynt å legge inn
kommentarer til opphold.

Trykket materiale. Årsberetning for 2017 ble laget i magasinform
og trykket i 10.000 eksemplarer, og distribuert til vårt nettverk.
Informasjonsbrosjyre om telt- og badeplassen på Stuevika ble laget.

Twitter. OF er på Twitter og ca. 150 tweets ble lagt ut. Vi har 151
følgere. Også på Twitter er det film som spres best og skaper mest
engasjement i form av klikk, delinger og liker.
Instagram. På Instagram har vi 435 følgere. Vi la ut 36 bilder eller videoer.
Nettsider: 52 nyhetssaker ble publisert, av disse var 25 uttalelser i form
av pressemeldinger eller uttalelser til plansaker som legges ut på siden
«vi er – vi mener». Nettportalen ble også utvidet med en del nye sider,
bl.a. en del som forteller om steder der det er mulig å telte. Uttalelser
OF kommer med, finner man om man klikker på meny og «vi er – vi
mener».

Facebook. Totalt gjennom året ble det lagt ut 227 forskjellige typer
innlegg. Innlegg nås i snitt av 2243 personer. Ved nyttår var det 12 577
følgere, en økning på 11% siste år.
Facebook.
Tilrettelegging
engasjerer; En
delt lenke om
tilrettelegging
på Håøya var
en av de sakene
som engasjerte
mest.

PC eller mobiltelefon: Flertallet av besøkende på nettsidene bruker
mobiltelefonen. Inkluderer man i tillegg nettbrett, står trafikken på
andre plattformer enn pc for over 60 % av totalen.
Kyststi. Gjennom året er det brukt mye tid på å lage nye nettsider
for kyststiene i Oslofjorden. Tanken er å lage en god oversikt over
det som offisielt er registret som kyststi. Kun stier som er registrert i
Kartverket, blir omtalt.

Uteinfo. Plakater med informasjon har flere funksjoner. På Eltornstranda i
Hurum får man bl.a vite mer om teglsteinfabrikken som lå i området.
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Brosjyre. Ny brosjyre om telt og
badeplassen Stuevika ble laget.

Informasjon

Planet plast. Plast i havet har på få år blitt et problem alle er klar over. NRK laget en serie om temaet. Programleder Line Elvsåshagen besøkte OF under
sortering av søppel fra OSPAR-stranda på Akerøya. Marin forsøpling, stillehavsøsters, kystleden og uttalelser var de av våre saker media var mest interessert i.

Nettsidene

Hvor mange besøk i 2018?
Brukere
110 655
Økter
210 205
Sidevisninger
1 030 853
Unike sidevisninger
701 578

+ 9 %
+ 26 %
+ 12 %
+ 8%

Hva ser man nettsidene på?

Økter på nettsidene fordelt på plattform 2018:
Telefon		
106 441
53 %
PC		
78 270
37 %
Nettbrett		
20 638
10 %

Hvilke sider leses mest?

Kystled mest besøkt på nett.
Fortsatt er det kystleden som
trekker opp besøket.

Side		
Sidevisninger
Unike sidevisninger
1. /hytteoversikt/		
120 280		
61 434
2. oslofjorden.org/		
66 104		
46 020
3. /min-side/
35 799		
16 844
4. /hytteoversikt/?paging=2
23 257		
13 957
5. /hytteoversikt/?paging=3
17 361		
10 119
6. /steder-du-kan-telte/
13 442		
10 633
7. /produkt/bestemorstua/
13 351		
9 984
8. /hytteoversikt/?paging=4       12 315
  7 584
9. /utsjekk/		
12 147		
5 938
10. /friluftsliv/svaiboyer-og-batliv/ 11 762
7 953
«Hvor man kan telte» er en ny side
som har hatt mange besøk.
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Administrasjon og arbeidsområder

Dette kapitelet er vedtatt som styrets årsberetning 7. februar 2019
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 28 kommunene med grense mot Oslofjorden
medlemmer av OF, i tillegg kommer Lørenskog (uten sjøtilknytning).
Rådet. Medlemmene i rådet velges fra fylkeskommunene, kommunene
samt ulike brukerforeninger og organisasjoner som er medlem av OF. Rådet
velges for en 4 års periode, det sittende ble valgt i 2016.
Rådets sammensetning. Fylkeskommuner: Østfold, Akershus, Vestfold og
Buskerud oppnevner 3 representanter hver.
Kommuner. Alle 28 kommuner med grense mot Oslofjorden er medlemmer
av OF, i tillegg kommer Lørenskog (uten sjøtilknytning). Kommunene velger 3
representanter hver, med unntak av Oslo som velger 6 og Lørenskog 1.
Foreninger og organisasjoner: 1 representant fra hver av de 44
foreningene/organisasjonene som er medlem av OF. Iht vedtektene har bare
representanter for fylkeskommuner og kommuner stemmerett i saker som
angår disses kontingentsatser.
Årsmøtet. Årsmøtet 2018 ble holdt i Østfold fylkeskommunes lokaler.
Fylkesvara-ordfører Cecilie Agnalt ønsket de 89 deltakerne velkommen.
I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble forslag til strategiplan tatt opp.
Årsmøtevedtakene er senere behandlet av styret ved to anledninger, den
siste gangen knyttet til strategiplanen og oppfølging av saker som har et
lengre tidsperspektiv. Blant disse er geografisk virkefelt, regionreformen,
organisasjonsform, økonomisk fundament og OFs rolle i det nasjonale
friluftslivarbeidet.
Oslofjordprisen for 2018 — til ildsjeler som gjør en ekstra jobb for
Oslofjorden — ble utdelt til Marinreparatørene fra Nesodden.
Rådsbefaring. Hvert år arrangeres en rådsbefaring der rådsmedlemmer
og samarbeidspartnere deltar. Rådsbefaringen 13. august gikk med båt
langs Oslos sjølinje og innover Bunnefjorden. Representanter fra
kommunene Oslo, Oppegård og Nesodden samt andre samarbeidspartnere
ga orientering underveis. Befaringen samlet ca 70 deltakere.
Geografi. Aktiviteter og tilrettelegging drives i alle fylker og kommuner
som er tilsluttet OF, og ikke bare langs kysten. Sekretariatet har kontor i
Slemmestad i Røyken kommune. OF har også en medarbeider som er fast
lokalisert i Vestfold. OF har kontordager i Østfold.

Styret. Nåværende styre ble valgt på årsmøtet 2016 og sitter fram til 2020.
Styret består av leder Inger Johanne Bjørnstad (Oppegård), nestleder
Eivind Heløe (Oslo) Astrid Gundersen, (Nøtterøy), Paul Henriksen,
(Hvaler), Erlend Larsen, (Sandefjord), Anne-Hilde Rese (Hurum) og Sigrid
Thielemann (Drammen). Varamedlemmer: Øivind Sjuls (Oslo), Inger
Blomsnes (Halden) og Thomas Meisfjord (Oslo). De ansattes representant
i styret er Anne-Lise Bekken.
Styrets arbeid. I 2018 ble det avholdt 6 styremøter og 79 saker ble
behandlet. To styrebefaringer ble avholdt: I juni til Buerøya i Sandefjord
og Ula i Larvik hvor også styremøtet ble holdt. I september til Gullholmen
og Jeløya i Moss. Styremøtet ble avviklet på Alby.
Kontrollutvalget 2016 - 2020. Leder: Anne Odenmarck, Ås, Medlemmer:
Kari Agerup, Fredrikstad, Halvard Berg, Røyken, Karin Frøyd, Vestfold
fylkeskommune. Nikki Schei, Akershus fylkeskommune. Varamedlemmer:
1. Johanna Podhorny, Moss, og 2. Jan Siiger Larsen, KNBF, Østlandet.
Kontrollutvalget har holdt 2 møter og behandlet 10 saker i 2018.
Revisor. Buskerud Kommunerevisjon IKS.
Valgkomiteen: Erik Røhne, Vestby, leder, Jørn Magdahl, Færder, Tone E.
Svendsen, Lier. Vararepresentant: Helge Jodalen, Moss motorbåtforening.
Valgkomiteen ble gjenvalgt på årsmøtet i 2016 og fungerer fram til 2020.
Valgkomiteen hadde kun kontakt pr e-post i 2018 ifm valg av revisor.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat. OF har i 2018 hatt en
omsetning på kr 31.812.592. Dette er en økning på ca. kr 6,5 mill. kroner
eller ca. 25 % fra 2017. OF har en egenkapitalandel på 52,4 %. Styret
mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og
gjeld, finansielle stilling og resultat.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter. OF har en rekke utviklings-aktiviteter.
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 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt
drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Daglig leder: Arbeidsåret 2018 har vært preget av rekruttering av ny
direktør. Direktør Rune Svensson går av 1.4.2019.

Rådsbefaringen 2018 fokuserte på Oslos øyverden og Bunnefjorden i Nesodden og Oppegård. Her orienterer Marinreparatørene om fjerning av avfall fra
havbunnen i Nesodden. Organisasjonen ble hedret med Oslofjordprisen for sin innsats for et renere og mer levende miljø.
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Styret på befaring. Friområdene Fokksund og Fuglevik ved Ula i Larvik ble sikret av OF i 1957 med evigvarende servituttavtale.
F.v. Anne Sjømæling, Ivar Otto Myhre, Inger Blomsnes, Astrid Gundersen, Paul Henriksen, Anne-Hilde Rese, Inger-Johanne Bjørnstad, Rune Svensson,
Eivind Heløe og Øyvind Sjuls.
Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet i organisasjonen er svært tilfredsstillende. HMShåndbok for OFs virksomhet har vært i bruk siden 2012. Det holdes jevnlige
møter i Samarbeids og arbeidsmiljøutvalget. Forekomsten av radon i kontor
lokalene i Slemmestad ble rettet opp i 2017 og becquerelverdiene på kontoret
var tilfredsstillende etter utførte tiltak. Sykefraværet var i 2018: 0,6 % dvs.
totalt 32 dagers fravær på 20 ansatte. Nicolay A Moe er valgt som verneombud.

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. Styret vedtok i 2018
miljøpolitiske retningslinjer som implementeres i driften.
Retningslinjene gir føringer for innkjøp, energi, avfall, transport
og arbeidsmiljø.

Likestilling. Pr. 31.12.2018 har OF 20 ansatte. Av disse er 9 kvinner og 11
menn. Styret inklusive, 3 møtende vararepresentanter, består av 5 menn og
5 kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak
med hensyn til likestilling.

Disponering av resultat. Virksomheten har for 2018 hatt et
overskudd på kr 1 523 496 som foreslåes tilført egenkapitalen
ved fondet for sikring og opparbeidelse.

Inger Johanne Bjørnstad
Styrets leder

Rune J. Svensson
Direktør

Eivind Heløe
Styrets nestleder

Sigrid Thielemann
Styremedlem

Anne-Hilde Rese
Styremedlem

Paul Henriksen
Styremedlem

Inger Blomsnes
Vara

Thomas Meisfjord
Vara

Erlend Larsen
Styremedlem

Astrid Gundersen
Styremedlem

Øyvind Sjuls
Vara
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»

Staben

Vaktskifte i direktørstillingen. Espen Søilen (t.v) ble ansatt høsten 2018 og tar over etter Rune Svensson
1 april 2019. Søilen kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Jeger og Fiskerforbund. Han er
utdannet historiker og har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges handelshøyskole. Rune Svensson har
vært direktør i OF siden 1996 og vært sentral i organisasjonens vekst og utvikling.

Sekretariatet i 2018 talte 20 ansatte, 9 kvinner og 11 menn. Sykefraværet holdt seg også i 2018 godt under 1 %.
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Revisorberetning
Til Årsmøtet i Oslofjordens Friluftsråd
Referanse: 245/2019

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
FOR OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD 2018

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Oslofjordens Friluftsråd som viser
et overskudd på kr 1 523 496,-. Årsregnskapet består av balanse
per 31. desember 2018 og resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar
med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle
stillingen til Oslofjordens Friluftsråd per 31. desember 2018, og
av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.
Grunnlag for konklusjonen. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med
lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale
revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av rådet slik det kreves i lov og forskrift,
og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon. Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig
informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke
årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon,
og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese
øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig
inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at
den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet. Styret og daglig leder er
ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til rådets
evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning
for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vårt mål med
revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter
eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår
konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og
god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Dokumentet over er undertegnet original revisorberetning.
Teksten er identisk med den gjengitt på siden.
årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer
og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og
innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning,
bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
• Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten
av foreningens interne kontroll.
• Evaluerer vi hensiktsmessigheten av de anvendte regnskapsprinsippene,
og rimeligheten av regnskapsestimater og tilhørende noteopplysninger
utarbeidet av ledelsen.
• Konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt driftforutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede
revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om foreningens
evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer
vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er
basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke
fortsetter driften.
• Evaluerer vi årsregnskapets totale presentasjon, struktur og innhold,
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer
de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.
Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av
revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen,
herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon. Basert på vår revisjon av
årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)
3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll
av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk
i Norge.

Drammen, 27. februar 2019
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell Buskerud Kommunerevisjon IKS
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
Kirsti T. Finstad
• Identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i
registrert revisor
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Økonomi
Organisasjon og økonomi
Driftsinntekter

Resultat 31.12.2018 og budsjett
Noter

Kontigenter

9

Administrasjonsstøtte

Budsjett

Resultat

31.12.2018

Resultat

31.12.2018

31.12.2017

11 611 445

11 470 836

11 097 073

1 100 000

1 175 000

1 075 000

Andre driftsinntekter

10

150 000

250 283

382 207

Kystled

11

6 129 000

8 490 219

6 563 601

Friområder

12

1 200 000

2 035 959

704 092

26 000

126 000

0

Vimpel og småbåt
NFV

13

Løpende prosjekter
Kyststi

14

Skjærgårdstjenesten

Sum driftsinntekter

2 330 000

2 661 183

2 097 402

3 048 000

4 910 888

2 585 355

250 000

234 430

353 446

500 000

457 793

493 300

26 344 445

31 812 592

25 351 475

Driftskostnader
Kystled

11

2 853 000

5 313 476

3 797 094

Friområder

12

1 242 000

1 854 230

882 348

Vimpel og småbåt

200 000

515 648

165 791

NFV

370 000

347 713

271 897

1 485 000

2 133 023

1 158 532

220 000

68 797

166 478

1 060 000

1 007 578

1 032 454

7 430 000

11 240 464

7 474 594
12 941 401

13

Løpende prosjekter
Kyststi

14

Skjærgårdstjenesten

Sum varekostnader
Lønnskostnader

15

14 176 000

14 475 053

Andre personalkostnader

15

215 000

307 529

210 205

14 391 000

14 782 582

13 151 607

Sum lønnskostnader

380 000

525 087

325 002

Kostnader lokaler

1,2,3

680 000

706 157

695 413

Leie maskiner og utstyr

570 000

554 115

690 117

Kostnader anskaffelser

330 000

288 531

224 924

10 000

12 494

2 421

310 000

402 405

249 811
711 308

Av- og nedskrivinger

Reperasjon og vedlikehold
Eksterne honorarer

865 000

625 933

Bilkostnader

16

375 000

371 838

379 217

Reise, diett, bilgodgjørelse

410 000

444 386

323 231

Salg, reklame og informasjon

140 000

107 563

121 646

Gaver og kontigenter

50 000

45 822

42 588

Forsikeringer

30 000

49 373

73 123

115 000

56 752

124 000

0

41 687

Sum andre driftskostnader

4 265 000

4 296 461

3 962 877

Sum totale driftskostnader

26 086 000

30 319 507

24 589 078

258 445

1 493 084

762 397

40 000

30 412

41 211

0

0

0

Kontorkostnader

Andre Kostnader
Tap ved adgang driftsmiddel

64 319

Endring i avsetning til tap

Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader

SUM FINANSPOSTER
Årsresultat
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40 000

30 412

41 211

298 445

1 523 496

803 608

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.
Inntekter
Inntektene består av kontigenter,
administrasjonsstøtte, andre
driftsinntekter, leieinntekter- og støtte
til kystled, utredningsinntekter- og
støtte til friområder, NFV bevilgninger
og egenandeler, samt godtgjørelse til
Skjærgårdstjenesten.
Medlemsinntektene blir periodisert og
inntektsføres i den perioden innbetalingen
gjelder for, ref. god regnskapsskikk for
ideelle organisasjoner.

Økonomi
Balanse 31.12.2018
Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Anleggsmidler

Noter
Lisenser

1

Sum immaterielle eiendeler

31.12.2018

31.12.2017

Egenkapital:
31.12.2018
Noter

1 164 290

1 032 734

1 164 290

1 032 734

Fond til sikring og opparbeidelse 17

3 744 377

3 744 377

Kapital 17

6 409 840

6 409 840

Eiendommer

2

6 853 995

6 853 995

Arbeidsbåt

3

175 363

205 413

Bil

3

331 847

248 020

Andre transportmidler

3

19 600

Inventar

3

75 348

85 454

Data

3

123 412

30 314

Gjeld:

365 659

237 207

Sum varige driftsmidler

7 945 224

7 660 403

Egenkapitaltilskudd KLP

371 806

333 483

Sum finansielle anleggsmidler

371 806

333 483

Sum anleggsmidler

9 481 320

9 026 620

Andre driftsmidler

3

Overført resultat 17

4

11 677 713

10 154 217

Sum egenkapital

11 677 713

10 154 217

Depositum kajakkstativ

114 184

121 184

Sum avsetning og forpliktelser

114 184

121 184

Pantelån

893 219

0

Mysoft kundefordringer

110 680

Avsetning tap på kundefordringer

4

-454 319

Andre kortsiktige fordringer

4

586 875

781 397

Forskuddsbetalt leie

45 863

53 986

Forskuddsbetalt forsikring

84 937

40 437

Forskuddsbetalt leasinleie

1 151

13 393

Andre forskuddsbetalt driftskostnader

14 988

122 587

Sum fordringer

1 172 714

1 122 480

Kontanter

4 968

DNB drift 7878 06 09566
Kapitalkonto 6222.36.64876

1 523 496

Sum opptjent egenkapital

Omløpsmidler
Kundefordringer

31.12.2017

19 000

19 000

Sum langsiktig gjeld

6

19 000

19 000

Leverandørgjeld

719 029

1 363 462

Forskuddstrekk

583 156

480 600

Påleggstrekk

8 332

2 917

APO-Fond trekk

-480

-2 745

Skyldig arbeidsgiveravgift

353 696

276 025

Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn

171 343

157 672
50 000

Forskudd fra kunder

0

Mysoft kundefordringer

0

60 680

Feriepenger årets avsetning

1 215 200

1 118 241

Annen påløpt kostnad

7

129 000

259 120

Opparb. ørem. midler

8

1 877 829

2 464 689

Prosjekt ørem. midler

8

2 189 700

2 145 900

8 470

Forskuddsbetalte inntekter

8

0

126 000

3 766 899

2 819 498

Prosjekt ørem.midler Friluftshus Storesand

8

3 216 478

2 889 581

0

30

Sum kortsiktig gjeld

10 463 282

11 392 143

DNB Innsamlingskonto 1503.75.97039

33 781

33 640

Sum gjeld

10 596 466

11 532 326

DNB Plasseringskonto 1203 05 67267

7 182 442

8 154 742

Sum egenkapital og gjeld

22 274 179

21 686 544

Husleiedepositum 6074 45 27123

0

120

632 056

520 945

Sum Bankinnskudd og kontanter

11 620 146

11 537 444

Sum omløpsmidler

12 792 860

12 659 924

Sum eiendeler

22 274 179

21 686 544

DNB skattetrekk 1503 18 74421

5

Regnskap for 2018 er vedtatt av OFs
styre, Slemmestad 7. februar 2019:

Inger Johanne Bjørnstad
Styrets leder

Rune J Svensson
Direktør

Eivind Heløe
Styrets nestleder

Sigrid Thielemann
Styremedlem

Anne Hilde Rese
Styremedlem

Paul Hendriksen
Styremedlem

Thomas Meisfjord
Vara

Øyvind Sjuls
Vara

Inger Blomsnes
Vara

Erlend Larsen
Styremedlem

Astrid Gundersen
Styremedlem

Noter
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Noter

Organisasjon og økonomi
1 Immaterielle eiendeler

Data:

Kostpris på lisens og hjemmeside

1 087 318

Akkumulert avskrivinger

54 584

Bokført verdi immaterielle eiendeler 31.01.2018

1 032 734

Kjøp i 2018

446 310

Ordinære avskrivinger

314 754

Bokført verdi immaterielle
eiendeler 31.12.18

57 436

Akkumulerte avskrivinger

27 122

Bokført verdi data 01.01.18
Ordinære avskrivinger

41 593

Bokført verdi data 31.12.18

123 412

Andre driftsmidler:
285 269

Akkumulerte avskrivinger

48 062

Eiendommer

Rettigheter

Sum

Bokført verdi andre driftsmidler 01.01.18

237 207

3 379 845

3 474 150

6 853 995

Kjøp

171 250

3 379 845

3 474 150

6 853 995

Ordinære avskrivinger

31.12.2018
Regnskapsført verdi.

42 798
Bokført verdi andre driftsmidler 31.12.18

3 Driftsmidler

365 659

Ordinære avskrivinger for 2018 kr 525 087,-. Linære avskrivinger er brukt.
Arbeidsbåt:

Øien Ibiza Sport

Kostpris arbeidsbåt
Akkumulert avskrivinger
Bokført verdi arbeidsbåt 01.01.18
Ordinære avskrivinger
Sum

200 500

50000

35 087

10000

165 413

40 000

20 050

10000

145 363

30 000

Bokført verdi 31.12.18
		

175 363

Biler:

VW
Transporter

Focus

Kostpris bil

148 594

486 900

Akkumulerte avskrivinger

100 494

286 980

Bokført verdi bil 01.01.18

48 100

199 920

Tap BR99500 Ford Focus

41 687

Kjøp KJ36205 Ford Transit

194 900

Ordinære avskrivinger BR99500

6 413

Ordinære avskrivinger KJ36205

12 993

Bokført verdi bil 31.12.18

49 980
181 907

149 940

331 847
Tilhenger

Kostpris andre transportmidler

6215NF
21 000

ordinære avskrivinger

1 400

Bokført verdi andre transportmidler 31.12.18

19 600

Inventar:

Kundefordringer 31.12.18

893 219

Avs. Tap på kundefordr. støttemedlemskap, (kreditert jan 2019)

200 000

Avs. Tap på kundefordringer, vimpel (kreditert jan. 2019)

190 000

Avs. Tap på kundefordringe, kystled

Bundne skattetreksmidler er kr 632 055,78 pr. 31.12.18
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2018 utgjorde kr 583 156,-.

6 Pantelån, friområde Mølen gnr 35/bnr 5 og 6 i Hurum
Pantelån 01.01.18

19 000
Bokført verdi pantelån 31.12.18

19 000

Annen påløpt kostnad fordeler seg på de ulike avdelingen:
Friområder

129 000

Bokført verdi annen påløpt kostnad,31.12.2018

129 000

8 Øremerkede midler
2018

2017

Opparb. ørem.midler:
Friområder, kystledhytter

1 877 829

2 464 689

Prosjekt ørem. midler: Natur og friluftsveiledning, kyststi, løpende prosjekter

2 189 700

2 145 900

3 216 478

2 889 581

7 284 007

7 626 170

Forskuddsbetalte inntekter, bøyer
Prosjekt ørem.midler
friluftshus Storesand

Bokført verdi inventar 01.01.18

85 454

Kystled

10 106

Friområder

75 348

126 000

Friområder, kystled - Opparb.ørem.midl.

15 608

Bokført verdi inventar 31.12.18

454 319

5 Bundne midler 		

Akkumulerte avskrivinger
Ordinære avskrivinger

64 319

Andre kortsiktige fordringer kr 586 875,-, av dette er kr 567 160,tilskuddsordninger som er utbetalt i 2019, men som er inntekstført i 2018,
ferdigstilte prosjekter. Kr 19 715 er Norsk Tipping Grasrotandel.

Øremerkede midler
101 062

Kostpris inventar

Kundefordringer:

7 Annen påløpt kostnad

Ordinære avskrivinger LJ51772
Sum

4 Omløpsmidler fordringer

Bokført avs.tap på kundeforinger 31.12.18

Kystledbåt:
Kruger, Alfa
Kostpris kystledbåt
35 000
Støtte til kjøp
20 000
Ordinære avskrivinger
15 000
Bokført verdi kystledbåter 31.12.2018
0

2018

134 691

Kostpris andre driftsmidler

31.12.2017

Oslofjordens Friluftsråd

30 314

Kjøp

1 164 289

2 Eiendommer

42

Kostpris data

1 065 820
812 009
Bokført verdi opparb.ørem.midler

1 877 829

Noter
Kostnader

Prosjekt - opparb.ørem.midl.
Friområder

150 000

Natur og friluftsveiledning

80 000

Løpende prosjekter

1 894 700

Kyststi

912 645

Istandsetting områder

799 951

74 614

Leieutgifter områder

141 633

140 347

1 854 230

882 348

Kostnader friområder

65 000
Bokført verdi prosjekt. Ørem. Midler

2017

Drift områder

2 189 700

13. Løpende prosjekter

3 216 478

Brukerbetalinger kajakkstativ

3 216 478

Utredninger, bistand i planlegging ol.

inntekter

Prosjekt ørem.mid.friluftshus Storesand
Løpende prosjekter
Bokført verdi forskuddsbetalte inntekter

Støtte tilrettelegging prosjekter

9. Kontingentinntekter
2018

2017

Kontingenter kommuner

6 939 555

6 695 341

Kontingenter fylkeskommuner

2 002 736

1 919 221

63 750

67 000

999 631

2 135 287

1 465 165

280 224

11 470 837

11 097 073

Kontingenter foreninger
Kontingenter støttemedlemmer

1

Vimpelabonnenter1
Bokført verdi kontingenter

Inntekter løpende prosjekter

Kostnader løpende prosjekter

10. Andre driftsinntekter

Skjærgårdstjenestens virksomhet, refusjoner

Salg av bøker ol.
Arrangement: Seminarer, fagdag, turer
Gebyrer utg. faktura

21 461

44 037

-

-

464

59 984

223 357

278 186

5 000

-

250 283

382 207

2018

2017

Leieinntekter indre fjord

2 603 518

2 530 461

Leieinntekter ytre fjord vest

1 563 917

1 459 745

Leieinntekter ytre fjord øst

1 268 085

1 340 484

172 131

122 523

Andre Kystledinntekter Aust Agder
provisjon

51 508

47 867

Andre Kystledinntekter

31 367

5 920

1 855 202

1 056 600

Andre inntekter
Realisasjonsverdi anleggsmidler
Bokført verdi andre driftsinntekter

11. Inntekter kystled

Andre kystledinntekter Haldenkanalen

Støtte tilrettelegging kystledhytter
Vedlikeholdsfond kystled:
Sparebankstiftelsen DNB
Inntekter kystled

944 491

-

8 490 219

6 563 601

2018

2017

4 250 035

2 319 046

Istandsetting kystled

314 774

1 471 335

Bruk av vedlikeholdsfond kystled

738 481

-

10 186

6 713

5 313 476

3 790 381

Kystled felleskostnader
kostnader kystled

12. Friområder
Inntekter
Brukerbetalinger: teltavgift
Div. inntekter friområder
Viderefakturering friluftsområder
Støtte tilrettelegging friområder
Inntekter friområder

949 079
1 522 889

4 910 888

2 585 355

2018

2017

2 133 023

1 158 532

2 133 023

1 158 532

2018

2017

394 793

430 300

63 000

63 000

457 793

493 300

2018

2017

Skjærgårdstjenesten tilskudd

905 262

883 373

Skjærgårdstjenesten sekretariatet

102 316

149 081

1 007 578

1 032 454

2018

2017

Inntekter Skjærgårdstjenesten
Kostnader

kostnader Skjærgårdstjenesten

15. Lønnskostnader
Lønn

11 420 221

10 148 190

Arbeidsgiveravgift

1 804 581

1 619 538

KLP-pensjon

1 250 251

1 173 674

307 529

210 205

14 782 582

13 151 607

Andre personalkostnader
lønnskostnader

Det er i 2018 utbetalt kr 830 047,- i lønn til direktør. I tillegg ble han beskattet for
fri bil kr 85 513,- , og hans andel av pensjonskostnad var kr 125 596 ,-.
Godtgjørelse til tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var kr 136 600,-.
Arbeidsgivers pensjonsandel til KLP er 13,68% av lønn i 2018. Brutto påløpt
pensjonsforbpliktelse er kr 17 960 070,- og pensjonsmidler er kr 13 304 311,-.
Ordningen omfatter 20 personer i 2018. Årets pensjonspremie er kr 1.250.251,- er
utgiftsført i sin helhet. Ansattes andel av pensjon er kr 183 167,-.
Det er kostnadsført kr 67 881,- i revisjonshonorar. Videre er det kostandsført kr

11. Kostnader kystled
Drift kystled

688 653
4 067 603

inntekter
Godtgjørelse Skjærgårdstjenesten

2017

2017
113 387

14. Skjærgårdtjenesten

1) Endring fra 2017 skyldes at delsum av vimpelabonnenter ble ført på støttemedlemmer.

2018

2018
154 633

Kostnader
Løpende prosjektkostnader

667 387

36 743,- i rådgivning.

16. Kontorkostnad

Kontorkostander utgjør kr 625 933,-,- herav utgjør telefon og
datakommunikasjon kr 172 329,- og porto kr 205 267,-

17. Egenkapital
Fond til sikring og
opparbeidelse
EK pr. 31.12.2017

3 744 377

2018

2017

Årets overskudd

1 523 496

64 500

49 825

Ek pr. 31.12.2018

5 267 873

Kapital
6 409 840

Sum
Egenkapital
10 154 217
1 523 496

6 409 840

11 677 713

1 395
85 457
1 884 607

654 267

2 035 959

704 092
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Hvorfor forsvinner torsken?

Kysttorsk er på et historisk lavmål og arten har gått tilbake langs store deler av Sør- Norge. Verst stilt er det i de østlige delene av Skagerrak,
inkludert Oslofjorden. Kysttorsken holder til i de kystnære områdene hele livet og leveområdet er begrenset. Det er derfor viktig at naturområdene
torsken benytter har» god økologisk funksjon» I dag er det mange farer som truer, ikke bare forringelse eller ødeleggelse av leveområdene, men også
for hard beskatning fra både fritidsfiskere og yrkesfiskere, sel og skarv. I nasjonalparkene er prosjektet ”krafttak for torsken” i gang. Temaet kommer
også opp som en del av ”Helhetlig plan for Oslofjorden”.

2018

Befolkningsøkning 1993

+

436

954

(37

%)

Folketallet i OFs medlemskommuner har vokst med 436 954 innbyggere de siste 25 årene. Ved utgangen av oktober 2018 bodde det 1.616.031 personer
i kommunene som har grense til Oslofjorden. Dette er en vekst på 37 prosent siden 1993. Økningen har vært størst i Oslo, men de fleste kommunene
har hatt en betydelig vekst. Tilveksten alene er større enn nesten alle norske fylker. At stadig flere mennesker skal bruke de samme friområdene,
setter store krav til tilrettelegging, driftsopplegg og informasjon.

Oslo europeisk miljøhovedstad
Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Oslo vant konkurransen med 13 andre europeiske byer. I
begrunnelsen peker juryen på helheten i byutviklingen, dvs at klima og miljø går som en rød tråd gjennom
alle politikkområder – fra folkehelse til integrering. Målet er en by for alle som fremmer livskvalitet og
setter menneskene først.
Oslofjordens Friluftsråd er en av samarbeidspartnerne i forbindelse med Oslo som europeisk
miljøhovedstad 2019. Vi har to arrangementer i det offisielle programmet. Over 190 andre organisasjoner,
bedrifter og institusjoner bidrar med mer enn 350 egne arrangementer i det offisielle programmet.
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