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Friluftsliv i korona-året
«Korona-året» 2020 ble et år i
friluftslivets tegn! Da man ikke
lenger kunne sette seg på ferger
eller fly, ble nærturområdene
førstevalget. Mange steder ble
det trangt om plassen og vi fikk
en påminnelse om hvor viktig
OFs arbeid er for å sikre arealer
og tilrettelegging for friluftsliv
langs Oslofjorden.
Rekordmange booket kystledovernatting da vi åpnet
for booking i februar. Da landet stengte ned i mars var
vi spente på hvordan dette ville slå ut for OF og alle
organisasjonene vi samarbeider med. Korona-regler ble
utarbeidet og såpe og sprit kjøpt inn i stort kvanta. Etter
god dialog med kommuneoverlegene kunne de fleste
hyttene åpne til skoleferien. Når status ble gjort opp, ble
2020 et rekordår til tross for en noe kortere sesong.
Oslofjordprisen ble tildelt Stiftelsen Gamle
Guldholmen for deres innsats for å tilgjengeliggjøre
den gamle fyrstasjonen utenfor Moss. Gjennom et
godt samarbeid med OF har dette blitt en av de mest
populære kystleddestinasjonene.
Året ga oss også noen påminninger om fjordens
sårbarhet. Da lasteskipet Trans Carrier mistet over
13 tonn plastpelleter i Nordsjøen, gikk det langt tid før
myndighetene forstod alvoret. OF trykket på for at dette
skulle bli ansett som akutt forurensing, og at sentrale
myndigheter måtte ta grep. Vi ble til slutt hørt, og
fikk etter hvert også en sentral rolle i organiseringen
av oppryddingen. Jeg vil sende en takk for innsatsen til
alle som bidro. 8000 timer er loggført i arbeidet med
å plukke pelleter. Rederiet fortjener også honnør for
innsatsen for å rydde opp etter seg.
Pelletene var ikke den eneste plasten som havnet i
fjorden, og marin plastforsøpling har dessverre blitt
en stor del av vårt virkeområde. I 2020 har vi gjennom
en avtale med Forsvarsbygg fått tilgang til flere av
forsvarets områder, hvor det ikke har vært drevet
organisert strandrydding tidligere. I samarbeid med
Skjærgårdstjenesten har det blitt samlet inn mange
tonn plast i disse områdene.
I august ble friluftshuset på Storesand åpnet. Et
fantastisk bygg, en nasjonalpark verdig. Stedet
skal bidra til å spre kunnskap om og være en portal
inn til nasjonalparken og også sørge for at en lang
friluftslivtradisjon videreføres.
I skrivende stund er det fortsatt usikkert hvordan 2021
vil bli. OFs arbeid bidrar til at Oslofjorden fortsatt skal
være tilgjengelig for alle som trenger et pustehull i
hverdagen. Vårt gamle slagord fra
30-tallet gjelder fortsatt: «Op til kamp for Oslofjorden!»
Øivind Sjuls
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Det handler om små ting

En februarnatt inntraff en ulykke der det ble slått hull i en
container på et lasteskip. 13,2 tonn med plastpelleter lakk ut i
sjøen. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig
mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr
og hoper seg opp i næringskjeden. Trolig vil plastpelletene
være en del av forsøplingsbildet i Oslofjorden i generasjoner.

Man kan ikke se det, men
det påvirket det meste som
skjedde i 2020. Mange planer
måtte legges på nytt.

En skoleelev holder opp en maurløve på Storesand
− det nye friluftshuset skimtes i bakgrunnen.
Maurløven finnes få andre steder enn i Ytre
Hvaler nasjonalpark. Friluftshuset blir en portal
for nasjonalparken, og er et viktig bidrag til både
nasjonalparken og friluftslivet i hele regionen.

På senhøsten ble ytre Oslofjord nok en gang berørt av et større
utslipp. Denne gangen var det snakk om parafinvoks. Både
berørte kommuner og frivillige deltok i oppryddingsarbeidet.
Totalt ble det tatt opp mellom 15-20 tonn.

MEN dette ble også året da vi oppdaget at nærområdet
har større verdi enn mange var klar over. Oslofjorden
var et viktig rekreasjonsområde. Når man ikke kan
reise andre steder, blir det fort synlig at verdien av
nærområdene og tilgangen til dem blir enda viktigere.
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Uttalelser for
friluftslivet
Kommuneplaner
legger grunnlaget
for framtidig bruk
av et område. OF går
grundig inn i mange
planer og er på den
måten et viktig talerør
for å bevare viktige
friluftsinteresser.

Skal sjøen være for alle, også myke trafikanter som padlere, roere og
seilere, må den generelle hastigheten på sjøen betydelig ned, og det må
være en sone langs land med lav hastighet. Foto: Knut Snare (Aftenposten NTB)

Tilgjengelighet til strandsonen
Når OF får planer til høring er økt tilgjengelighet
til strandsonen et sentralt punkt. Tilgjengelighet
kan være å etablere og merke kyststi, hindre
økt privatisering og følge opp byggeforbudet i
strandsonen, som ved Mostranda camping, Færder
Ikke alltid friluftsliv får vår støtte
Noen få ganger hender det at vi mener det ikke skal
tilrettelegges for friluftsliv. Så var tilfellet da det var
planer om en større masseutfylling i Lysakerfjorden
utenfor Fornebu, selv om formålet var å etablere mer
areal for rekreasjon og friluftsliv ved å lage kunstige
øyer med overskuddsmasser. Kunstige øyer kan gi
et positivt tilskudd til friluftslivet i en region med få
utfartssteder. Men når konsekvensene kan være
store og negative for et geologisk fredningsområde,
et sjøfuglreservat og en viktig naturtype i området,
frarådet OF utfyllingen.
Behov for økt tilsyn i nasjonalparkene
Før sommeren sendte OF en henvendelse til KLD1
og påpekte viktigheten av og behovet for økt
oppsyn i Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker.
Korona-situasjonen førte til svært høye besøkstall
i nasjonalparkene. Mange telt og
OF som høringsorgan høy bruk førte til slitasje, som
kunne gå på bekostning av viktige
OF får årlig en rekke
naturverdier. Ettersom flere og
plansaker til høring
mye brukte friområder inngikk
fra både kommuner,
i nasjonalparkene anbefalte OF
fylkeskommuner og
at naturoppsynet og
private utbyggere. I
informasjonsarbeidet i
2020 er det spilt inn
nasjonalparkene burde
kommentarer til 30 ulike
planer. Uttalelsene gis i
styrkes.
tråd med «Retningslinjer
for OFs behandling av
strandsonesaker».
Les våre uttalelser:
www.oslofjorden.org/
of-er-vi-mener/uttalelser/
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1) Klima- og miljødepartementet

OF støttet forslag om fjerning av båtplasser, ny veitrasé
og utvide småbåthavn, reetablering av gjengrodd kanal
Bakgrunnen for planforslaget var å rydde opp i
dagens situasjon og tilrettelegge for videre utvikling
av friluftsområdet Dusa i Sarpsborg. OF anså at dette
ville bidra til å legge forholdene enda bedre til rette
for friluftsbrukerne i området.
Nei til endring av Plan- og bygningsloven
OF uttrykte overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet at antall bygninger som er oppført
og reduksjonen i tilgjengelig areal, viser at det
snarere er behov for innstramminger i regelverket
enn liberalisering. Stortinget har gjennom flere
vedtak fastslått at det er viktig å verne strandsonen.
Regjeringens forslag til endinger av PBL §19-2
andre ledd, andre punktum og §19-2, 4 ledd vil
etter OFs vurdering redusere det nasjonale vernet
av strandsonen, stikk i strid med Stortingets mål.
Tilgjengelig statistikk viser at utviklingen går i feil
retning. Forslagene er svakt begrunnet og det er ikke
presentert noen analyse av hvilke virkninger man
ønsker å oppnå ved endringene. OF anbefalte derfor
at alle forslagene ble lagt bort og at departementet
heller la frem en sak for Stortinget
hvor den reelle problemstillingen om
vern av strandsonen ble tatt opp til
behandling.
Naturmangfold
OF henviser ofte til Fredrikstad
kommunes innsats for kartlegging
av naturmangfoldet. OF mener at
alle kommuner bør dokumentere
sine forekomster av sårbare
naturtyper. I flere høringsutkast
har OF påpekt dette, bla.
kommuneplan for Hvaler.

Mostranda, rett nord for OFs store
friområde Moutmarka, Færder.
OF uttrykte i forbindelse med
planarbeid at det er uheldig om
en bestyrerbolig blir endret til
en helårsbolig. Dette ses på som
en omgåelse av dagens regelverk
med tanke på det generelle
byggeforbudet i strandsonen.
Lite bilde: Campingen med
bygningsmassen.
Øyene må tas mer i bruk
Befolkningsveksten i Oslo er stor, og det er stort behov
for tilrettelagte friområder. For i større grad å kunne
legge til rette for bruk av ubebygde områder, foreslo
OF at kommnen selv burde overta ansvaret og driften
for tre hytteøyer Statsbygg i dag har ansvar for. For
mens Hovedøya og Gressholmen har opplevd en kraftig
økning i antall besøkende, er ikke dette tilfellet for
Lindøya, Bleikøya og Nakholmen. Ved å tilrettelegge
for flere besøkende til hytteøyene kan en også avlaste
viktige kultur- og naturverdier på Hovedøya og
Gressholmen. OF støttet også opp om kommunens
arbeid og plan for systematisk registrering
og oppfølging av ulovligheter i strandsonen
og utredning av tiltak for lagring, utsetting og
ilandstigningsbrygger for kajakk. Innspillet ble gitt i
forbindelse med behovsplan for idrett og friluftsliv.
Hvordan få til sjøbasert friluftsliv i sentrum?
Med utgangspunkt i de sentrumsnære sjøområdene
langs Havnepromenaden i Oslo, har kommunen begynt
å se på muligheten for å få til en økt og trygg bruk
av vannflaten til rekreasjon, aktivitet og friluftsliv.
OF støttet opp om en rekke av forslagene i studien,
bl.a. flere flytende sjøbad, badstuer, kajakkutleie
og spennende forslag til hvordan en kan restaurere
og bedre forholdene for marint liv, bl.a. med
«hummer- /krabbehotell». OF anbefalte også at en
så på muligheter for å åpne avlåste bryggeanlegg i
Frognerkilen for turgåere og tilrettelegge bedre for
fritidsfiske på Vippetangen. OF anser at studien har
stor overføringsverdi til andre byer langs Oslofjorden.
Tung tilrettelegging
Noen steder anbefaler vi tilrettelegging opp mot
«park-standard» med badetrapper, gapahuker,
toaletter, dusjanlegg, snorkelløype − universelt utformet
slik at alle kan bruke området. Eksempel på dette
er Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad i Asker, nær
Slemmestad sentrum, hvor en planlegger en massiv
fortetting og med vil det ha store behov for friområder.

Fart på sjøen
I forbindelse med Kystverkets høring om fartsgrense
i sjø var OF, sammen med en rekke sentrale
friluftslivsorganisasjoner, med i en fellesuttalelse
skrevet av Norsk Friluftsliv. OF spilte inn at den
generelle hastigheten må betydelig ned og at farten
nær land skal være lav.
Stengsler og privatisering i strandsonen
OF får årlig flere henvendelser fra publikum med
spørsmål om ferdselshindringer og privatisering i
strandsonen. I denne typen saker henvender OF seg
til kommunene og ber om en nærmere vurdering om
områder er å betrakte som utmark etter friluftsloven og
om aktuelle tiltak er lovlig oppført. Et par konfliktfylte
saker i Bærum ble fulgt godt opp av kommunen, og det
ble funnet løsninger for både grunneiere og turfolk.
I forbindelse med at OF fikk flere henvendelser om et
nytt skilt ved en strand i Færder kommune og at folk
ble vist bort, tok OF dette opp med kommunen. Saken
er ikke ferdigbehandlet i kommunen. Vi opplever ofte
at kommuner pga stort arbeidspress trenger tid for å
svare på våre henvendelser.

Kreativt skilt, Færder
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Sikringssaker
Det er ofte knyttet store friluftslivsinteresser til attraktive fritidseiendommer som legges ut for salg
langs Oslofjorden, men kort budfrist og
høy pris er ofte til hinder for offentlig
oppkjøp.
Kystled bidrar til tilgjengelig areal
Ved at det ble inngått en 40-års avtale for Oslo
kommunes strandeiendom “Heidehaugen” i Nordre
Follo kommune om å sette istand hytta til kystledhytte,
vil området rundt kystledhytta bli å betrakte som et
friområde som vil bli tilrettelagt for friluftsliv.
Forsvarets eiendommer
Forsvaret vurder salg av eiendommer ved Mågerø
og Håøya i Færder kommune. OF ser viktigheten av
at viktige utmarks- og friluftslivsområder sikres for
allmennheten og vil derfor følge evt. videre salgsprosess.
Langt perspektiv
Sikringssaker tar ellers ofte flere år å løse og det er
langt ifra hver gang en lykkes. OF har bl.a. skrinlagt en
sak i en Viken-kommune etter jevnlig dialog med en
grunneier over 15 år. Dette skjedde etter at eiendommen
ble overdratt privat.

Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder

Oslo: OF har sammen med Oslo og Omland Friluftsråd
vært prosjektkoordinatorer for arbeidet som ble avsluttet
på begynnelsen av året. Hele 1400 friluftsområder har
i samarbeid med frivillige organisasjoner og engasjerte
enkeltpersoner blitt registrert. OF avsluttet arbeidet som
prosjektleder på begynnelsen av året. Datasettet som ligger
til grunn for kartleggingen og verdsettingen er overført til
Oslo kommune.
Viken: Prosjektet ble i 2020 videreført inn i Viken fylkeskommune og avtalen med OF er forlenget ut 2021. OF er
koordinator for prosjektet i de tidligere Akershuskommunene.
Vestfold og Telemark: Sammen med andre frivillige
organisasjoner bistod OF med kartlegging i Holmestrand.
Avsluttet kartlegging ligger i kartportalen til
Miljødirektoratet, naturbase.no.

Tilgjengelighet i strandsonen er i søkelyset, men
de årlige bevilgningne til erverv er på stedet hvil.
Faksimile fra Dagsavisen
Det hender også at OF får tidlige signaler fra både
politikere og utenforstående privatpersoner om
strandeiendommer som forventes solgt i nærmeste
fremtid. OF har i den forbindelse sammen med
kommunen befart en aktuell eiendom i Østfold.
Dessverre hadde ikke fritidseiendommen de
friluftslivskvalitetene som skulle til for å forsvare
en relativt høy pris, noe som medførte at videre
sikringsarbeid ble skrinlagt.

Tilgjengelighet i friluftsområder
OF søkte om midler sammen med Østfold, nå Viken
fylkeskommune, for å kartlegge tilgjengelighet
til friluftsområder for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Kartverket er ansvarlig for prosjektet
og har også bidratt med midler. OF har jobbet med
tilsvarende prosjekt i Vestfold, Buskerud og Akershus.
Resultatene vises i Norgeskart under tilgjengelighet.
OF ansatte to sommerhjelper som gjorde en fantastisk
jobb med å kartlegge 53 områder. Toalett, sittebenker,
grillplasser, baderamper, turveier etc ble undersøkt for
å se om de var tilgjengelige for synshemmede og for
rullestolbrukere.

Forvaltningsløsning
OF har tatt i bruk en kartbasert forvaltningsløsning.
Målet er at alle OFs friområder og tilretteleggingstiltak
skal legges inn i løsningen. Dette er et verktøy for å bedre
forvaltning, drift og tilrettelegging av friluftsområdene,
og for enklere arbeid med søknader og forvaltningsplaner.
Det digitale kartet skal kartfeste informasjon friluftsbrukere kan ha nytte av.

Fra kartleggingsarbeidet i
Holmestrand der OFs fokus
var å få plottet inn viktige
friluftslivsområder langs sjøen.
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Forvaltningsplaner
OF fikk ekstraordinære midler fra Vestfold og
Telemark og Viken fylkeskommuner til å revidere
og lage forvaltningsplaner for statlige sikrede
friområder i Oslofjorden. Dette var støttetiltak i en
usikker tid for OF. Daniel Green har vært engasjert i
prosjektet. Her forteller han hvordan det har vært.
165 planer
Totalt har OF i 2020 vært med på å lage, revidere og
oppdatere 165 forvaltningsplaner i de to fylkene.
I gamle Vestfold fylke takket seks kommuner ja til
bistand, i Viken fem. Med dette har 11, eller nesten
halvparten av OFs 23 medlemskommuner, fått
bistand uten at det kostet kommunene noe.
Arbeidet har vært omfattende
I plan- og friområdeavdelingen har flere vært
involvert i arbeidet og det var også behov for å styrke
staben. Bl.a. ble Daniel Green engasjert. Arbeidet
har vært basert på eksisterende kunnskap både
fra kommunens og OFs side og det er innhentet
oppdatert informasjon fra ulike databaser for å bedre
og styrke faktadelen som beskriver friområdene. Det
har ikke vært tid og anledning til å dra ut og se på
friområdene. Daniel kan likevel fortelle at det har vært
et spennende arbeid og at han lært masse og blitt kjent
med mange nye friområder som han i ettertid har fått
lyst til å besøke.
I samarbeid med kommunene har det vært gjennomført flere digitale møter der en bl.a. har delt kartløsninger. Daniel sier at dette har bidratt til at en kjapt
og med høy presisjon har fått plottet inn eksisterende
og kjente friluftslivstiltak i friområdene i kart som
inngår i planene. Noen kommuner har flere friområder
enn andre og Daniel glemmer ikke så lett det hyggelige
digitale møtet med en av kommunene som har
over 50 statlig sikra friområder. Møtet varte en hel
arbeidsdag! Det ble en slags rekord smiler Daniel lurt.

Daniel Green har jobbet seg
gjennom 165 friområder.

Takknemlig
Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra
saksbehandlere i kommunene underveis sier Daniel.
Tilbakemeldinger har bl.a. vært at dette arbeidet
ikke har vært prioritert i en hektisk arbeidshverdag
med mange andre og viktige arbeidsoppgaver. OFs
bistand har derfor vært et viktig puff for å prioritere
og komme i mål med planene. Når de først er på plass
med oppdatert faktadel og kart, blir det i ettertid
enklere for kommunene å oppdatere disse. De kan
enkelt stryke gjennomførte tiltak og supplere med
nye. Planene har i utgangspunktet fem års gyldighet,
men kan ved behov revideres før dette.
At fylkeskommunene har valgt å prioritere og støtte
dette arbeidet vil i neste omgang komme brukerne av
områdene til gode. Etter at fylkeskommunene har
godkjent planene kan kommunene
Forvaltningsplan
søke om midler til tilrettelegging i
for statlig sikra
friområdene. Årlig og på landsbasis har
friluftslivområder
Miljødirektoratet litt over 30 millioner
• Oversikt over statlig sikra
kroner til dette.
friluftslivområder i din
Daniel kan fortelle at det til tider
har vært et hektisk, men samtidig et
givende og spennende arbeid.

kommune på
naturbase.no
• Rundt Oslofjorden er
det i OFs medlemskommuner 430 statlig sikra
friluftslivsområder.
• Forvaltningsplanen har
fem år gyldighet og skal
godkjennes av fylkeskommunene.
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Bygging og arealbruk

Sivilombudsmannen:

Store mangler
ved kommunenes
dispensasjonspraksis

Det finnes ingen statistikk over ulovligheter i strandsonen.
Oslo kommune har begynt å forfølge ulovligheter. Kommunens
prosjekt for åpen strandsone har avdekket 100 ulovligheter
som sperrer Oslos strandlinje. Nå krever den at badehus,
brygger og gjerder fjernes. Faksimile: finansavisen.no/
Potensielt tilgjengelig
strandsoneareal, dekar

Bygninger i
		strandsonen

2019
2020 Endring
		
2019
2020 Endring
2 697 2 720 23
Oslo		
1273
1270
- 3
273
273
0
Nordre Follo
394
394
0
363
364
1
Ås		
188
188
0
2 278 2 284
6
Frogn		
875
872
- 3
1 877 1 881
4
Nesodden
808
807
- 1
1 319 1 327
8
Vestby		
449
447
- 2
2 069 2 094 25
Moss
3128
3109
- 19
606
609
3
Råde		
950
949
- 1
3 027 3 044 17
Sarpsborg
1648
1645
- 3
5 763 5 806 43
Fredrikstad
7518
7454
- 64
3 837 3 857 20
Hvaler		
7625
7614
- 11
1 278 1 285
7
Halden		
3223
3220
- 3
2 069 2 092 23
Bærum		
969
955
- 14
6 757 6 797 40
Asker		
3779
3770 - 9
248
248
0
Lier		
528
527
- 1
2 279 2 292 13
Drammen
1207
1203
- 4
1 632 1 636
4
Holmestrand
1218
1209
- 9
1 056 1 063
7
Horten		
2315
2314
- 1
1 779 1 798 19
Tønsberg
1895
1880 - 15
3 770 3 793 23
Sandefjord
4054
4044 - 10
4 160 4 202 42
Larvik		
5798
5772 - 26
5 466 5 486 20
Færder		
4003
3996 - 7
Sum nedgang i areal: -197 Sum nye bygninger: 348
Bit-for-bit-nedbygging: På tross av sterkt søkelys på tilgjengeligheten
i Oslofjorden viser tall fra Statistisk sentralbyrå at trenden fortsatt
er negativ, både med tanke på potensielt tilgjengelig areal og at det
fortsatt gis dispensasjoner.
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Sivilombudsmannen har
sett på dispensasjonspraksisen i kommunene
Mandal (nå Lindesnes),
Kragerø og Askøy, fra
perioden 2016 til 2019.
Selv om ingen av OFs
medlemskommuner var
med i undersøkelsen,
må en anta funnene i
rapporten også har
relevans her.
Konklusjonen er at det
er klare mangler ved
dispensasjonspraksisen.
Til beste for den enkelte,
samfunnet og framtidige
generasjoner
All bygging i 100-metersbeltet langs
sjøen i Norge er som hovedregel
forbudt. I 2008 strammet Stortinget
inn kommunenes adgang til å
treffe vedtak om dispensasjon.
I forbindelse med forarbeider til
Plan – og bygningsloven (pbl),
ble det presisert at det skal svært
mye til for å gi dispensasjon fra
byggeforbudet, spesielt i områder
der utbyggingspresset er stort.
Gjennom plan eller dispensasjon
Kommunene har i utgangspunktet
to muligheter til å tillate utbygging.
I utgangspunktet skal det
skje gjennom kommuneeller reguleringsplaner. Den
andre muligheten er gjennom
dispensasjon, men her skal
kommunen i stor grad være
sikker på at avgjørelsen ikke har
negative konsekvenser. Etter pbl
skal kommunen, før dispensasjon
gis, vurdere om vedtaket bidrar
til bærekraftig utvikling til beste
for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner.

Hovedfunn fra undersøkelsene
• Kommunene har gitt mange
dispensasjoner for bygging i
100-metersbeltet. 85 % av søknadene er
innvilget. Tilsvarende tall for Oslofjorden for
periode 2015 – 2018 er 87 %. (SSB)
• Det er feil eller mangler ved flertallet av
vedtakene der dispensasjon er innvilget.
• Vurderingene av vesentlighetsvilkåret og av fordeler og ulemper er ofte mangelfulle.
• Ingen av vedtakene inneholder en særskilt «kan»-vurdering slik plan- og bygningsloven krever.
«Ønsker kommunene å tillate bygging i strandsonen, skal det i all hovedsak skje på
grunnlag av vedtatte arealplaner, ikke som enkeltvis dispensasjoner.»
Sivilombudsmann Hanne Harlem

Irreversible tiltak
Et tiltak som innebærer irreversible inngrep i
strandsonen på bekostning av både dagens og
fremtidige generasjoners muligheter til å ferdes i
området, kan innebære at lovformålet blir vesentlig
tilsidesatt. Kommunene skal derfor vurdere om disse
hensynene blir vesentlig tilsidesatt i hver enkelt sak.
Denne vurderingen gjøres ifølge rapporten svært sjelden.
«Allerede nedbygd» er ikke grunn nok
I mange vedtak skrev kommunene at vesentlighetsvilkåret var oppfylt fordi det aktuelle området
allerede er utbygd og dermed lite tilgjengelig for
allmenn ferdsel. Ombudsmannen presiserer at
det nettopp gjennom enkeltvise dispensasjoner at
mange områder har blitt utbygd bit for bit. Loven
krever derfor at kommunene foretar en konkret
vurdering av om ny utbygging vil medføre ytterligere
forringelse av området til skade for blant annet de
hensynene som er nevnt i pbl.
Et tiltak som
innebærer
irreversible
inngrep i
strandsonen på
bekostning av
både dagens
og fremtidige
generasjoners
muligheter
til å ferdes i
området, kan
innebære at
lovformålet
blir vesentlig
tilsidesatt.

”Kun små tiltak”
I andre vedtak la kommunene avgjørende
vekt på at dispensasjonssøknaden gjaldt
et lite tiltak, f.eks. et tilbygg, anneks eller
båthus. Lovens vilkår gjelder både for små og
store tiltak. Det er ikke nok å kun henvise til at
området allerede er privatisert.
Relevante fordeler
Når det gis en dispensasjon skal kommunen
kartlegge negative effekter på natur og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser. Inkludert i dette er
f.eks. om ferdsel i området blir vanskeligere.
Selv i tilfeller der kommunene mener det er
beskjedne ulemper må det påvises relevante
fordeler som er så tungtveiende at de er
«klart større» enn ulempene.

Sivilombudsmannen anbefaler:
• Kommunene må foreta en grundig vurdering
av hvilke hensyn bestemmelsene det søkes
dispensasjon fra skal ivareta.
• Styring av arealbruk gjennom planer gjør det
mulig å se større områder i sammenheng,
og sikrer medvirkning fra både borgere,
interesseorganisasjoner og andre myndigheter.
• Gjennom å fastsette en byggegrense i
kommuneplanen, samt i reguleringsplaner innenfor
strandsonen, vil antallet dispensasjonssøknader
reduseres betydelig.
• Kommunene må vise at det foreligger relevante,
klare og positive fordeler som er «klart større»
enn ulempene dispensasjonen medfører. Hvis
kommunene ikke kan påvise slike fordeler, er ikke
vilkåret oppfylt, og søknaden skal avslås.
• Det følger av loven at kommunene «kan gi»
dispensasjon. Formuleringen innebærer at
kommunene har anledning, men ingen plikt, til å
gi dispensasjon, selv om vilkårene for å kunne gi
dispensasjon er oppfylt.
• Ombudsmannen anbefaler at kommunene utreder
og vurderer alle fordeler og ulemper som følge av en
dispensasjon grundig.
• Kommunene må være oppmerksomme på at det
er areal- og ressursmessige hensyn som skal
vurderes, og at utbyggers egne ønsker og behov kun
unntaksvis skal tillegges vekt.
• Kommunene bør legge stor vekt på fylkesmannens
anbefalinger i dispensasjonssaker.
• Ombudsmannen anbefaler at kommunene vurderer
hver enkelt dispensasjonssøknad opp mot regionale
og nasjonale retningslinjer og mål for strandsonen.

Rapporten kan leses her:

Oslofjordens Friluftsråd
www.sivilombudsmannen.no/pressemeldinger/rapport-om-dispensasjoner-i-strandsonen/
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Kystled

NYE HYTTER:

Ingen kunne spå hvordan
kystledsesongen kom til å
bli da alt stengte ned i mars.
Bekymringene på våren ble
fort snudd til glede når hyttene
endelig kunne åpne igjen - Alle
skulle på norgesferie og aldri før
har det blitt gjort flere bookinger
i løpet av en sesong.
2020 ble et svært spesielt år for Kystleden

Ingen var forberedt på hvordan året skulle utvikle seg da pandemien rammet Norge og landet
stengte ned i mars. Frykten for hytteforbud og
en avlyst kystledsesong var lenge til stede, og
det var med tungt hjerte vi avgjorde å holde alle
hyttene stengt gjennom nesten hele våren. Etter
en iherdig innsats for å få på plass nye smittevernrutiner var gleden derfor svært stor både
for oss og for kystledgjester da hyttene kunne
begynne å åpne igjen når sommeren nærmet seg.
Med dette utgangspunktet er det overveldende å
se resultatet etter oppsummering av sesongen.

Stabburet: Stabburet, som tilhører Bogen Kunstnerverksteder,
er en verneverdig historisk eiendom. Hovedhuset ble bygget
som rederbolig på 1700 tallet, men har også vært skysstasjon,
fattighus og gamlehjem. Stabburet har 6 sengeplasser og ligger
rett ovenfor båthavna og gjestebrygga, med bilvei helt frem, fin
utsikt og kveldssol.

Forhåndsbooking for friluftsaktivitet: Organisasjoner, skoler og barnehager som tilrettelegger for barn og
unge kan forhåndsbooke kystledhytter til friluftsaktivitet. I 2020 var det 34 skoleklasser og organisasjoner
som benyttet seg av dette tilbudet. Deltagere på en av våre friluftsskoler hopper fra brygga utenfor Butikken
på Nordre Langåra i Asker.
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Gullholmen Naustet: I mai åpnet Gullholmen Naustet, som er den andre kystledhytta på Gullholmen, rett vest for Jeløya
i Moss. Naustet, som i sin tid var nettopp et enkelt båtnaust, er forvandlet til en spennende og knalltøff kystledhytte,
med store vinduer og magisk utsikt. Gullholmen er et viktig friluftsområde og Naustet ble med sine 5 sengeplasser
umiddelbart et populært sted for småbarnsfamilier som ønsket overnatting i vannkanten på den vakre øya.

Kystledavdelingen

Tallenes tale

Over 5650 bookingdøgn, og over 32 000 gjestedøgn
er en betydelig økning fra i fjor, og det høyeste
antallet bookingdøgn for Kystleden noensinne.
Med reiserestriksjoner og norgesferie på de fleste
steg kystledhyttene frem som et bærekraftig og
kortreist feriealternativ. Mange fikk øynene opp for at
sommerferien fint kan fylles med spennende aktiviteter
og opplevelser ved Oslofjorden.

Gjestedøgn

28.800

3935

30.000

33.000

30.800

Fem ansatte har kystled som hovedoppgave. Oppgavene
er ansvar for booking og drift av hyttene, oppfølging av
tilsynsvakter og samarbeidsorganisasjoner og å få på
plass nye hytter. Alle hytter har tilsynsvakter som også
legger ned en betydelig innsats, inkludert frivillighet,
for at kystleden skal fungere.

30.913

32.020
5663

3800

4155

4329

4516

Bookingdøgn

Antall hytter
tilgjengelig

49

2015

56

2016

61

2017

62

2018

63

2019

65

2020

Gjestedøgn = antall personer på tur x antall netter
Bookingdøgn = så mange dager var hytta booket
Båter: I 2020 var det 43 robåter og 6 kanoer tilgjengelig på hyttene

Disse jobber for at Kystleden skal
fungere så bra som mulig. F.v.
Eivind Laxaa, Cathrine RestadHvalby, Terje Andresen, avd.leder
Stine Greni og Tanja Kobro.
Oslofjordens Friluftsråd
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Fotokonkurranse
I sommer hadde vi en fotokonkurranse for kystledgjestene hvor vi spurte «Hva er kystled for deg?» OF fikk tilsendt
mange hundre flotte bidrag, og til slutt var det et fantastisk bilde fra Holmsbuprammen utenfor kystledhytta
Bakkeskjær som ble kåret til beste bilde. OF fikk gjennom konkurransen inn bilder av vakker natur, turglede,
enkel hyttekos, båtliv og mye mer. Bildene viser hvordan hyttene blir benyttet på mange ulike måter, men
likevel er det særlig naturopplevelsen som går igjen som en fellesnevner. Her er et knippe av de livlige, koselige,
spektakulære og fantasifulle bildene som ble sendt oss i løpet av konkurransen:

Et skikkelig stemningsbilde av en familie som deler et øyeblikk sammen
og nyter den fantastiske utsikten som er ved hyttene Grevlestua og Rakke.
Mobilbruk er kanskje ikke formålet med Kystleden, men når man har
det fint tas gjerne telefonen opp. Teksten som fulgte bildet på Instagram:
«Fotografering av solnedgang» sier sitt. Foto: Kristin Maute.

Gutt i hengekøye på Bergholmen. Bildet har fine linjer og farger, og oser av
lekenhet, sommerstemning og familiehygge. Et bilde som sprer glede!
Foto: Kai Lande
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Startbua i uvær.
Foto: Sara Linn Lillesund Hansen.

Vinnerbildet: Ro ro til Bakkeskjær! Her er det både samarbeid, glede
og ekte kystledstemning! Jentene er på vei mot Bakkeskjær utenfor
Holmsbu ytterst i Drammensfjorden. Men − selv om hytta ligger
nært land, vær påpasselige og husk redningsvestene neste gang!
Foto og vinner av kystledgavekort på 3000 kr: Oda Kristine Gram.

Nattbad, Søndre Tenvik.
Foto: Martine Strømnes.

Fornøyde gjester
– tilbakemeldinger på årets sesong
Tilbakemeldinger fra årets sesong vitner om
mange fornøyde gjester, noe som gjenspeiler
resultatene fra brukerundersøkelsen som
ble gjennomført i februar. Det er gledelig å
lese at så mange er glade i kystleden og at så
mange nye mennesker har fått oppleve de
flotte friluftsområdene som Oslofjorden har å
by på. Vi tror det økte fokuset på bærekraftig
ferie i eget nærområde vil fortsette også i
kjølvannet av pandemien, og vi ønsker å
bidra til at så mange som mulig får benyttet
seg av tilbudet også i årene fremover.
Barnefamilier har vært den stabilt høyeste
brukergruppen for kystledhyttene i mange år
og utgjør i år ca. halvparten av alle bookinger
av kystledhyttene.
Her er en hilsen
fra hyttebok på
Rødstua.

En to tre! Fra Rekefabrikken.
Foto: Mona Hansen.

Oslofjordens Friluftsråd
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Tilrettelegging
OF har driftsansvar for en rekke friområder.
Selv om Skjærgårdstjenesten drifter og
tilrettelegger brorparten, er det fortsatt flere
områder OF selv følger opp med praktisk
innsats, som enten blir utført av egne
ansatte eller eksterne.
Oppgraderinger i Vestfold
I friområdene Nevlungstranda, Guslandsutmarka, Bramskjæra
og Røvika, alle i Larvik, og i Moutmarka i Færder, er det satt ut
informasjonsskilt, bygd klopper og nye trapper. Det er også
fjernet gamle skilt med utdaterte atferdsregler og gjennomført
vegetasjonsskjøtsel på friområder, kyststier og p-plasser. Se
ellers eget kapitel om ekstra midler i forbindelse med korona.
Heidehaugen, løft av friområde ved kommende kystledhytte
Det store uteområdet rundt den kommende kystledhytta på
Heidehaugen i Nordre Follo har fått et løft. Det er foretatt
omfattende vegetasjonsrydding etter at området, som har
vært i privat bruk, har grodd igjen. OFs driftavdeling samt
Frelsesarmeens “Jobben” utførte arbeidet.

Sandspollen og området rundt
Sandspollen er et kjent og velbrukt båtutfarts- og turområde
i Asker. Med statlige tilretteleggingsmidler er grusvei og
parkering ved Færgestad utbedret. Det er også ryddet opp i
trær og vegetasjon. Innerst i Sandspollen førte gjengroing og et
ødelagt rør til erosjon. Restaurering av bekk og grøft måtte til.
Bryggene trengte også reparasjoner for å være sikre.
Bergholmen: Tilkomst til utsikt
Litt sør for kystledhyttene på Bergholmen i Frogn er det tilrettelagt
med bedre og sikrere tilgang til utsiktspunktet ved den gamle
minesiktestasjonen.

Gutta i driftsavdelingen har laget en Tarzan-løype på
Ommen, Nesodden. Her tester to kjekke karer løypa
før ferdigstillelse i april.
Tiltak på Hvaler
Storesand

Parkeringsplassen og Storesandveien fikk
nytt toppdekke. Parkeringsplassene har i den
forbindelse fått en vesentlig større kapasitet. Det
ble montert et digitalt parkeringssystem og det blir
fremover betalingsparkering. Veien fra parkeringen
ned til Frilufthuset har fått elektrisk bom.

Korona:

OF fikk 2.8 millioner til stor glede og nytte
I forbindelse med pandemien fikk OF mulighet til å
søke på såkalte lavkonjuktur-/stimuleringsmidler fra
Miljødirektoratet.
Midlene var målretta mot tiltak i de statlig sikrede friområdene og
bruk av lokale entreprenører. OF fikk hele 2.8 millioner. Det store
tilskuddet medførte at tiltak som OF hadde planlagt gjennom over
flere år effektivt kunne utføres på ett år.
OFs friområder på Ommen på Nesodden, Moutmarka i Færder
og Storesand, Hvaler nøt godt av tilskuddene. Her fikk veier og
parkeringsplasser en solid og etterlengtet oppgradering. På Ommen
ble veien opp til parkeringsplassen drenert, utbedret og asfaltert.
I Moutmarka ble to parkeringsplasser oppgradert med ny
drenering og over 500 tonn med grus. Og på Storesand ble det et
betydelig løft for veien og parkeringsplassen.
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Flere parkeringsplasser i OFs friområder er
kraftig opprustet med «koronamidler».

De tre herrene til høyre utgjør OFs driftsavdeling, f.h: Ståle Bratberg, avdelingsleder
Tom Sørum og Ole Østbye. T.v: Erik Håkonsen og Morten Grande i Skjærgårdstjenestens
enhet Breiangen. Her fra en ryddeaksjon i Mulvika, Holmestrand.

Guttormsvauen

Det har vært et utfordrende år med mye
nedbør. På store deler av turveien ned til
Guttormsvauen har styrtregn ført til erosjon.
Området har blitt mye brukt av folk med
telt og hengekøye. Den mest utsatte delen
av turveien ned til friområdet ble utbedret
med nytt toppdekke og forbedret drenering.
Det er fortsatt et stort behov for å ruste opp
andre deler av turstien og friområdet for
å unngå ytterligere utvasking ved store
nedbørsmengder.

Bringebærholmen

Skjærgårdstjenesten har utført omfattende
vegetasjonsskjøtsel på Bringebærholmen.
Det er blitt åpnet opp for flere telt- og
hengekøyeplasser. Skjærgårdstjenesten
har også flyttet utedoen til en mer passende
plassering. I tillegg har det blitt montert en
ny syrefast grill, noe vi håper vil bidra til
redusert bruk av engangsgriller.

Filletassen

Bålbrenning og feil bruk av engangsgrill har
lenge vært en utfordring på Filletassen. Nå har
ny skinnende grill i rustfritt stål kommet på
plass og forhåpentligvis blir det da slutt på
såkalte “villbål” og etterlatte engangsgriller.

Driftsavdeling i OF

OF er involvert i mange praktiske oppgaver og med egen
driftsavdeling har vi nå to ansatte som er dedikert til dette.
Forskjellig typer oppgaver
Gjennom året er det en rekke praktiske oppgaver som skal løses.
Det er oppgaver knyttet til kystledhyttene, friområder, svaibøyer
og kajakkstativ. Oppgavene er alt fra planlagt vedlikehold og
skjøtsel til transportoppdrag, reparasjon av brygger og opprydding
etter vindfall. Ved behov bistås det også med ryddeaksjoner,
fjerning av vrakbåter og en rekke andre oppgaver.
Større prosjekter
To store arbeider
har vært bygging av
aktivitets-løype på Østre
Bolærne og «Tarzanløype» Ommen. Vi
har vi også rensket
opp i grøfter for å
motvirke erodering
av sandstranden i
Sandspollen og ryddet
vegetasjon for bedre
fremkommelighet.

Fiksing av brygge, Sandspollen i Asker

Oslofjordens Friluftsråd
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Rett ut - kajakklagring
I 2020 har OF totalt 355
kajakkplasser for utleie rundt
Oslofjorden.
Mange ønsker plass til kajakken, og ved årets
slutt var det ca. 500 personer som ønsker
plass. Etterspørselen er størst i området
rundt Oslo og Bærum. Så mange ønsker plass
her, at vi så oss nødt til å stenge ventelistene
på stativene i dette området. For å sette ut
flere stativer må det søkes de respektive
kommunene. Dette tar ofte mye tid og
ressurser, og det er ikke gitt at vi får tilsagn.
Driftsavdelingen utviklet derfor en enkel og
kostnadseffektiv løsning for å kunne øke
kapasiteten i hvert kajakkstativ med to plasser.

Ståle Bratberg fra driftsavdelingen gjør siste finish rundt et
nytt kajakkstativ på Rødtangen i Asker.

Flere steder
Vi forsøker å øke kapasiteten der etterspørselen er høyest, men også finne nye
spennende steder vi kan plassere stativer på.

Blå svaibøyer
I 2020 var det 53 blåbøyer fordelt
langs fjorden i naturhavner fra
Stavern til Halden. Alle kan bruke
våre blåbøyer, men med OF-vimpel
har man førsterett til bøyeplassen.
I 2020 var det rundt 3200
vimpelabonnenter.
Samarbeid med Skjærgårdtjenesten
Vi samarbeider med skjærgårdstjenesten om
kontroll og vedlikehold av blåbøyene. Siden
dette ikke er del av Skjærgårdtjenestens
ordinære drift, betaler OF for tjenesten.
Omfattende vedlikehold
Mange vet kanskje ikke at svaibøyene
kontrolleres ofte og at hele bøyesystemet
løftes opp og stresstestes hvert andre år.
Bøyesystemet er beregnet for båter opp til
åtte tonn, dvs. at man i mange tilfeller kan
være to som deler bøye.
Hvorfor blåbøyer?
Blåbøyene har hatt mange besøk i 2020
og den generelle tilbakemeldingen er at
publikum ønsker flere bøyer. I tillegg er det
flere steder vanskelig å få et godt ankerfeste,
pga. lokale bunnforhold eller stor dybde.
Blåbøyene bidrar til mindre skader på
sjøbunnen fra ankring, og derfor bedre
habitat for bunnflora og -fauna. Båter som
Facebook-innlegg i april: Skjærgårdstjenesten bistår med
bruker blåbøye opptar generelt også mindre vedlikehold av bøyene. Siden dette ikke er ordinære driftsdreieradius enn båter som ligger på anker.
oppgaver for Skjærgårdstjenesten, betaler OF for dette oppdraget.
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Kyststi
Mye bruk, men flere oppgaver på vent
Året 2020 ble året hvor alle skulle på tur. Kyststiene fikk
så mange brukere at det enkelte steder ble konflikter både
med regler for smittevern og mangel på parkering. OF
brukte mye tid på informasjon om turopplevelser da flere
planlagte oppgaver ble satt på vent. Blant annet påbegynte
OF et samarbeid med alle de gamle Østfoldkommunene,
Viken fylkeskommune og Bohuslän-kommunene for å
gjenoppta det grenseoverskridende kyststiarbeidet som
har pågått siden Nordsjøløypa ble etablert i 2007. Dessverre
ble det ikke mulig å avholde konferanse i Sverige som
planlagt. OF har bidratt på flere befaringer og møter for
nye traseer i Frogn på Bunnefjordsiden, i Larvik inn mot
Sandefjord og i Lier sørover fra Engersand.
Merking av kyststi har ofte egne utfordringer
Skiltmal
Den reviderte malen for skilting og merking av kyststi ble
gjort ferdig og ligger på OFs nettsider fritt tilgjengelig for
alle kommunene i Oslofjorden. Den er videreutviklet fra
Merkehåndboka og den nasjonale manualen for Skilting
og merking. OF sørger jevnlig for å sende inn eller justere
kyststi i kart gjennom ”Rett i Kartet” på Kartverkets Turog løypeportal.

og OF har vært med på å lage en egen skiltmal
for kyststien. Den kan lastes ned fra våre nettsider, oslofjorden.org

Infoprosjekt
Koronarestriksjoner og knallvær i påsken gjorde at mange
valfartet ut i skog og mark. Selv om OF ønsker at folk
bruker naturen og driver med friluftslivsaktiviteter, ble det
enkelte steder vel mye trengsel og søppel. Miljødirektoratet
så et behov for å kanalisere folk ut på nye stier, i tillegg
til at det var på sin plass med enkel opplæring i hvordan
utøve bærekraftig friluftsliv. Miljødirektoratet og en rekke
friluftslivsorganisasjoner (blant annet OF) sto derfor bak
det som ble lansert som Friluftslivets koronavattregler,
og i to omganger i løpet av 2020 mottok OF støtte fra
Miljødirektoratet for å drive med informasjonstiltak.
Aktivitetsavdelingen har holdt i arbeidet med å produsere og
publisere tur- og aktivitetstips på nett, men ettersom vi i OF
er en turglad gjeng, har bidragene kommet fra alle avdelingene.

Idag foreslår vi at du tar turen til Bjerkøya i Sandebukta, Holmestrand
kommune. En tur på øya er alltid fint, men våren her ute er spesiell. Les
mer om turen og se flere bilder i vår kyststiportal:
https://www.oslofjorden.org/kyststi/bjerkoya-rundtur/ God tur

Turtips: Besøk trappene bygget av Sherpaer
Tre steder i Oslofjorden har sherpaer fra Nepal bygget trepper. Alle Lise har besøkt
trappa i Emmerstadbukta i Vestby kommune Hun mener det at det er et godt alternativ til
treningsstudio :-) Flere turtips https://www.oslofjorden.org/tips-og-turforslag-2020/

Ja, turen anbefales

Gjennom året har vi lagt ut over hundre tur og
aktivitetstips fra hele fjorden. Over: Fra Bjerkøya i
Sandebukta, Holmestrand. T.v: Anne Lise Bekken
viser treningstips i en trapp bygget av sherpaer i
Emmerstadbukta, Vestby.
Oslofjordens Friluftsråd
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For friluftslivet
OF er bidragsyter og part i:

Skjærgårdstjenesten
– på sjøen for friluftslivet og fjorden

Også for Skjærgårdstjenesten ble 2020
et spesielt år, men virkningene av
både virus, pelleter og parafinvoks var
forskjellig rundt om i fjorden.
Ytre fjord øst: Østfold + Vestby: På nyåret kom to tilfeller
av stormflo kort tid etter hverandre, som forårsaket
skade på brygger og annen tilrettelegging og ekstra stort
påslag av marin forsøpling. Omtrent samtidig med at
Norge stengte ned i mars, kom de første påslagene av
plastpelleter langs kysten av Østfold, og mye ressurser
ble brukt i oppryddingsarbeidet. Sommeren ble preget
av massiv pågang og bruk av utfartsstedene, med store
mengder søppel fra renovasjon. På utedoene ble det satt
opp lapper med informasjon om korona, i tillegg ble det
noen steder satt ut såpe og utstyr så folk kunne vaske
selv. Servicebyggene i friområdene i Fredrikstad ble
vasket hver dag. Moss valgte å stenge toalettene i starten
av sommeren, noe som førte til ekstra jobb med å rydde
opp i etterkant. Generelt var det flere båter og kajakker
og stor pågang av teltere og folk som brukte hengekøye
i friområdene. Da parafinvoksutslippet ble oppdaget
i november, var det igjen østsiden av fjorden som ble
hardest rammet.
Indre Fjord: Oslo – Bunnefjorden, Indre og Ytre Vestfjorden:
Oslofergene fraktet ca. 480 000 passasjerer fra
Rådhusbrygga, mot 867 135 i 2019. Nedgangen skyldes
smitteverntiltak med store begrensinger på maks antall
passasjerer på fergene. Ruters ferge til Håøya fraktet
3 845, men de fleste som besøker øya kommer med
egen båt. Flytebrygga i Dragsund har vært godt besøkt,
og det har til tider vært mange som har teltet på øya.
Bymiljøetaten, Maritim enhet, har utført en rekke tiltak
for å legge til rette for flere besøkende.

Bruk av beitedyr i friområdene er en forutsetning for å unngå
gjengroing. Dag Roar Kure ombord i ”Kråka”. Sauene har beitet
på Eldøya og er på vei tilbake til fastlandet.
Renovasjon
Mengde søppel som blir hentet i uthavner og friområder
gir en pekepinn på hvor stort besøket har vært. Selv
om ekstra mange var på sjøen i sommer, var det likevel
ikke flere enn i 2018. De høye tallene i indre Oslofjord
skyldes at det går rutebåt til mange av øyene. Flere av
driftsenhetene har gått over til å bruke dypoppsamlere
eller containere til søpla, som da blir veid.

Marin forsøpling
Tallene for strandrydding omfatter alt marint søppel
som blir hentet av Skjærgårdstjenesten, både fra
Ytre fjord vest, Vestfold: Starten på årets sesong og
egen og frivillig rydding, samt OFs ryddeaksjoner.
sommeren var spesiell og ordinær på samme tid.
Driftsenhetene Moss, Breiangen og SaLa henter
Statistikken forteller om en ordinær sommer med høy
strandsøppel med både båt og lastebil, noe som bidrar
aktivitet. Restriksjonene rundt korona førte tidvis til
til ekstra høye tall. Forskjellen i tallene skyldes også at
mange brukere, men været sørget for å fordele besøket.
noen enheter i 2020 har hatt påslag av både plastpellets
Det var mye aktivitet fra påske og på forsommeren,
spesielt i juni. En noe våtere og vindfull og parafinvoks, noe som har ført til ekstra stor
ryddeaktivitet, og at det i forsvarsområder som tidligere
juli dro ned besøket, før finværet og
Skjærgårdstjenesten skal
antall besøkende tok seg opp i august. ikke er ryddet, ble gjennomført ryddeaksjoner for første
· Sikre at de sjøbaserte
gang i 2019 og 2020.
Det var stor utfart i de fine periodene
friluftslivsområdene blir
driftet og vedlikeholdt slik og mer normal utfart når været var
Strand- Strand- Renovasjon Renovasjon
dårligere. Dette mønsteret er registrert
at de gir mulighet for en
søppel
søppel 2020
2019
variert naturopplevelse.
over flere år, men antallet båter og
2020
2019
personer på finværsdager var spesielt i
· Ivareta naturmangfold i
65 100 48 100 67 050
50 985
skjærgården og bidra til
år. Det var mye usikkerhet rundt korona Ytre øst
økt forståelse for å ta vare til å begynne med, men det løste seg
232 950
190 650
på naturen.
greit med avklaringer fra kommunelege Indre fjord · Stimulere til aktiv bruk av og fra Skjærgårdstjenesten sentralt.
Ytre vest
35 600 36 700 82 200
80 850
natur og friluftslivsområder.
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Mengde strandsøppel og renovasjon i i kg.

Skjærgårdstjenesten inne i sin travleste periode med drift av friluftsområdene juli. I år var det ekstra mange
båter og folk i naturhavnene siden turer til svenskekysten ikke var et alternativ. Her i Tesebukta på Nordre Sandøy,
Hvaler, var det akkurat plass til Skjærgårdstjenestens båt på oppdrag. Tesebukta er ett av mange områder OF har
vært med på å sikre som friområde helt tilbake til 1930-tallet. De fleste driftes av Skjærgårdstjenesten.
Foto: Bård-Henrik Vikerheim, Skjærgårdstjenesten Hvaler.
OF og Skjærgårdstjenesten
OFs bidrag til Skjærgårdstjenesten i 2020 var kr 954 000 (kr 843 000 i
driftstilskudd og kr 111 000 til lokalt båtfond).

OSPAR1-stranda på Akerøya, Hvaler, ryddes hvert år for
alt som driver i land. Alt registreres til minste lille bit.
Skjærgårdstjenesten er med både for transport og rydding.

Ryddeaksjon i september med ansatte fra Wilhelmsen
Chemicals, OF og Skjærgårdstjenestens enhet Færder
på Bolærne-øyene.

1) OSPAR (Oslo-Paris-konvensjonen) Konvensjon om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige
Atlanterhav. Registrering på Akerøya del av et internasjonalt overvåkningsprogram over marin forsøpling.
Oslofjordens Friluftsråd
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Innsats for en ren og
bærekraftig fjord
OF er involvert i flere prosjekter både
som koordinator og som praktisk utfører
av oppgaver rundt om i hele fjorden.
Forbindelsen til og samarbeidet med
Skjærgårdstjenesten er sentral. Søkelys
på å finne kilden til forurensing er alltid
en del av innsatsen.
Smittevern og strandrydding
Da samfunnet stengte ned i mars hadde dette
også konsekvenser for innsatsen knyttet til
strandryddinger. Med strenge krav til avstand
og andre smitteverntiltak, ble ryddeaksjoner
mer ressurskrevende. Færre fikk plass på båter
og i biler og frivillig innsats ble mer krevende
å organisere. En følge av nedstengningene var
at strandryddeaksjoner planlagt med frivillige
ble utsatt til høsten.
Årlig systematisk rydding og registrering
Ospar-stranden på Akerøya ble ryddet i mars
i samarbeid med Statens Naturoppsyn, Ytre
Hvaler nasjonalpark og Skjærgårdstjenesten i
Hvaler, Sarpsborg og Halden. Dataene er lagt
inn i OSPAR-databasen. I tillegg har OF bistått
Miljødirektoratet, Senter for Oljevern og Marint
Miljø og Hold Norge Rent med våre erfaringer
etter å ha holdt på med Ospar-registreringer i
snart 10 år.
TrashTrawl – Søppelanalyse i Akerselva
I samarbeid med SALT analyserer OF søppel fra
søppeloppsamleren TrashTrawl som er plassert

Ombord i en skjærgårdstjenestebåt på vei til
Jeløya oppdaterer Liv-Marit Toverud klima- og
miljøminister Sveinung Rotevatn på status
marin forsøpling i Oslofjorden.

i Akerselva ved Vaterland (Oslo). Målet er å
kunne komme med konkrete tiltak for å hindre Ren Oslofjord
forsøpling basert på analyser av søppelet.
Startet i 2016 og
Prosjektet er finansiert av Oslo kommune.
Hold Norge Rent- konferansen 2020

I februar var OF medarrangør på Hold Norge
Rent - konferansen sammen med SALT og
Oslo kommune. Konferansen samler hvert
år ryddeentusiaster, myndigheter, forskere,
kommuneansatte og næringslivet for å dele
ny kunnskap om marin forsøpling. I 2020 ble
konferansen arrangert i Oslo/Bærum og hadde
rekordhøy oppslutning.

Minister
Mandag 7. september var det «Kick-off» for
strandryddeuken og OF bistod Hold Norge
Rent og Klima- og Miljødepartementet med
å arrangere ryddeaksjon på Nordre Jeløya
for statsråden Rotevatn. Ryddeaksjonen ble
utført i samarbeid med Skjærgårdstjenesten
i Fredrikstad og Skjærgårdstjenesten i
Vestby, Moss og Råde. OF var vertskap og gav
statsråden en orientering om prosjektet «Ren
Oslofjord».

mange forskjellige
tiltak ligger under
prosjektet. Målene er:
• Å øke Skjærgårdstjenestens kapasitet til
å rydde, hente og
levere strandsøppel.
• Utvide dagens strandrydding i Oslofjorden
til å dekke en større del.
• Mobilisere, koordinere
og veilede flere frivillige
til strandrydding.
• Felles rapportering til
Hold Norge Rent.
• Innsamling og mottak
av eierløse båter.
Miljødirektoratet er
finansiell bidragsyter.

Prosjekter knyttet til marin forsøpling

TrashTrawl: Tora Drægni fra kompetansebedriften SALT og Nicolay
Moe analyserer søppel fra Akerselva. Foreløpige resultater viser at
de tre kategoriene som er hyppigst representert er røyk og snus,
rusrelaterte produkter og mat- og drikkerelaterte produkter.
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Bidragsyter

Oppgave

Ren
Oslofjord

Miljødirektoratet

Koordinering
og opprydding

OSPAR

Miljødirektoratet og
Senter for Oljevern
og Marint Miljø

Opprydding,
overvåkning
og analyse

Bølgen

Miljødirektoratet

Forebygging

Trashtrawler

Oslo kommune

Opprydding og
forebygging

Plastox

Handelens
Miljøfond

Toksiske
analyser
av plast

Pellet

Handelens
Miljøfond og
rederiet

Koordinering
og opprydding

Lekter
2020

Handelens
Miljøfond

Koordinering
og opprydding

13 200 kilo. 1 kg innholder 47 600 pelleter. 13 200 x 47 600
= 628 320 000 plastkuler havnet i havet

13,2 tonn pelleter over bord

I februar kom lasteskipet Trans Carrier ut
for dårlig vær i Nordsjøen og mistet deler av
lasten. For OF kom dette til å prege resten
av året.
Store mengder
I midten av mars kom de første meldingene om funn av
små plastkuler på en rekke områder langs Østfold-kysten.
Plastkulene, eller pelletene, viste seg å stamme fra en
istykkerslått container på et lasteskip. Hendelsen hadde
inntruffet nesten tre uker tidligere. Funn av plastpelleter
på strender i Oslofjorden er ikke noe nytt, men mengdene
og det store området med påslag, vitnet om at dette kunne
knyttes til en større akutt hendelse. Påslagene spredte seg
raskt, og snart var mesteparten av Ytre Oslofjord berørt.
Uoversiktlig
Ulykken inntraff i tysk-nederlandske farvann. Et
lasteskip på vei fra Rotterdam til Tananger i Rogaland
mister deler av lasten i sjøen. Konsekvensene ble
ikke synlige før pelletene nådde land ved Hankø i
Fredrikstad, over 500 kilometer unna ulykkesstedet.
Hendelsen blir rutinemessig meldt inn til Kystverket og
forsikringsselskapet når skipet er på vei inn til havnen
i Tananger. Men ved en feil logges hendelsen til skipets
daværende posisjon. Dette gjør at Kystverket aldri
kobler ulykken i Nordsjøen og påslagene av plastpellet i
Oslofjorden. De neste ukene prøver OF, berørte kommuner,
Skjærgårdstjenesten og frivillige å rydde så godt som
mulig. Kartlegginger og innmeldinger fra publikum viser
at påslagene er omfattende. Oppryddingsarbeidet er
møysommelig og krevende. Fredrikstad kommune sender
derfor et brev til Kystverket for å høre om hendelsen bør
ansees som akutt forurensing. Dette blir i første runde avvist.
Analyse og anmeldelse
Tidlig i april leverer OF pelletprøver fra tre ulike steder
i Oslofjorden til analyse hos Norner. Resultatene viser at
det er samme type materiale i de tre prøvene. Pelletene
er laget av polypropen, en type plast som bl.a. brukes til
å fremstille avløpsrør. Med bakgrunn i at plastpelletene
utgjør en trussel for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden,
beslutter OF og Naturvernforbundet å anmelde forholdet i
begynnelse av mai.

Rydding med løvsuger i Kinnhalvøya naturreservat i Larvik.
Gjennombruddet
3. mai sender rederiet Sea-cargo ut en pressemelding.
Pelletpåslaget i Oslofjorden kan trolig knyttes til et av
deres skip. Lasteskipet M/V Trans Carrier kom ut for en
ulykke natt til 23. februar der en container ble skadet
og pelleter lekket i sjøen. Hendelsen har nå også blitt
tema i møter mellom Klima- og miljødepartementet og
Samferdselsdepartementet. Dette leder opp til at det den
7. mai 2020 blir erklært statlig aksjon, som skal ledes av
Kystverket. Dette skjer etter at Samferdselsdepartementet
kom med en presisering til Kystverket om at hendelsen
omfattes av definisjonen av akutt forurensning i henhold
til forurensingsloven § 38.
Søkelyset på opprydding
Samme dag som pressemeldingen går ut hos Sea-Cargo
tar OF kontakt med rederiet for å tilby bistand og sikre
en effektiv opprydding. Etter kort tid blir rederiet,
Kystverket og OF enige om en plan for oppryddingen,
der OF koordinerer selve oppryddingsarbeidet. OF
engasjerer flere ryddeaktører som står for den praktiske
oppryddingen. Miljøstiftelsen Elv og hav, Frelsesarmeen
jobben (Oslo og Tønsberg) Marinreparatørene og
Guerrilla Plastic Movement deltar i et oppryddingsarbeid
som fortsetter gjennom hele 2020.

Norner-rapport
Kontainere
losses i land
Melding til
Kystverket og
forsikringsselskapet

Befaring
Fredrikstad
Melding
om påslag i
Hankøsund

Ulykke
Februar

Første
Møte: Akutt
ryddeaksjon,
Skj.tj og OF forurensing? Avslått

Feb

22

Mars

Lør

Påslag
Larvik

Pellet til
analyse

Publikumsinnmelding

Mars

16

Søn

April

Pressemelding fra
Sea-Cargo

Anmeldelse
Det blir kjent
at utslippet
er fra et skip

April

29

Ons

Mai

Mai

7

Tor

Avtale med
rederiet om
opprydding

OF kontakter
rederiet

Storstilt koordinert
opprydningsaksjon
blir iverksatt.
Fortsatte ut året.

Statlig aksjon

Mai

20

Juni

Ons

Tidsrekke: Hendelsen preget i stor grad året.
Status pr. 31 desember:
• Over 165 posisjonerryddet • Over 4 tonn pellet • 8 tonn marint avfall • 10 000 arbeidstimer• Fakturert for ca 6. mill.
Oslofjordens Friluftsråd
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Bølgen:

Forebygge forsøpling fra forbrukeravfall
2
Kunnskapsformidling

Strandrydding
og analyse

Workshop

Tiltakspakke

Implementering

Ansatte fra Orkla har vært med på strandrydding, her fra Gråøya Asker.

Før ting ender som marin forsøpling har det
vært et produkt. Når bedrifter er med og
plukker opp emballasjen til produktet de selv
produserer, kan det være starten til endring.
Kunnskap bidrar til endret adferd
Tanken er at bedrifter vil kunne bidra til mindre søppel
på avveie om de besitter kunnskap og utformer tiltak
som følges opp grundig. OFs rolle er organisering av
strandrydding, en viktig den for å forstå og se marin
forsøpling i praksis. Det kan være en overveldende
opplevelse å se de mengdene av plast og annen forsøpling man finner, spesielt når man vet hvor en skal
lete. Når produsentene ser sin emballasje i et sivområde
eller på en strand, kommer problemet veldig nært. Vi
har flere ganger sett bedrifter som tenker på mulige
endringer allerede mens de er på stranda.

Mål for prosjektet
Målet er å forebygge forsøpling fra egne kilder gjennom
å tilføre kunnskap gjennom bl.a. ryddeaksjoner på
strender og analyse av funnene. Det skal utarbeides
en ressursbank som skal kunne benyttes av andre
bedrifter. Et konkret mål er å få tre av 17 deltakende
bedrifter til å forandre emballasje eller tjeneste.
Bedrifter som ble med fra 2020
Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Foods, Orkla
Health, Ringnes, Oslo Pride og Øya-festivalen har ryddet på
Konglungen, Færgestad, Ostøya, Gråøya og Håøya.
Samarbeid
Bølgen er et samarbeidsprosjekt mellom Mepex, Hold
Norge Rent (HNR) og OF. Prosjektet går over to år med
oppstart i 2020 og mottok midler fra Miljødirektoratets
tilskuddsordning mot marin forsøpling.

5 tonn fra forsvarsøy
Rydding på forsvarsøya Rauer ble
gjennomført i mai og desember, og
over 5 tonn herreløst marint avfall
ble samlet inn. Ryddeaksjonen var
svært vellykket og godt koordinert.
Sammen med OF deltok Forsvarsbygg,
Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad,
Skjærgårdstjenesten i Hvaler,
Sarpsborg og Halden, samt Marin
Omsorg.

Øyer som brukes av Forsvaret er ofte ikke
ryddet. Mengden marint avfall på slike
steder er derfor ofte enorm. Fra Rauer,
Fredrikstad.

22

Oslofjordens Friluftsråd 2020

Til kamp mot

Vrakbåter

En viktig effekt del av lekter-prosjektet har vært
kunnskapsdeling. Representanter for Handelens
Miljøfond Kambo marina, Senter for marint miljø og OF
ved Torvøya, Bærum.
Suksess med lekter
OF inngikk et samarbeid med Kambo Marina og søkte
Handelens Miljøfond om midler til et prøveprosjekt med
bruk av lekter for å hente utrangerte båter. Gjennom
året ble det samlet inn 207 båtvrak eller 260 tonn som
med tiden ville ha smuldret opp og blitt til mikroplast.
Tilbakemeldingene har vært svært positive, men
kommuner, båtforeninger, havner og friluftsråd påpeker
at 90% av de utfordringene man har med etterlatte og
eierløse båter, kunne vært redusert og håndtert dersom
det hadde vært registreringsplikt for båter.
Aktiv rolle
OFs rolle i prosjektet har, foruten å være initiativtaker,
vært kommunikasjon med båtforeninger og myndigheter,
bistand ved henting av båter og å koordinere aksjonene.
Offentlig småbåtregister
Det er mange utrangerte båter og eierløse vrakbåter
rundt om i Oslofjorden. Disse utgjør en stor miljømessig
og kostnadsmessig utfordring, spesielt når de synker.
Selv om alle båter har en eier, er det ofte en håpløs
oppgave å finne dem. Behovet for å få på plass et offentlig
båtregister er stort.

Enda et gigantutslipp

Parafinvoks er et
mykt, fargeløst og
fast stoff avledet
av petroleum eller
kull. Biprodukt
fra raffinering av
smøreolje og brukes
bl.a. til smøring,
elektrisk isolasjon
og stearinlys.
Miljøeffekten av ulike
petroleums-vokser i
natur-miljøet er dårlig
dokumentert, men
når de finnes i havet
eller ved strandlinjen
kan disse stoffene
samhandle med den
marine faunan.

Et firma suger opp parafinvoks med en slamsuger ved
Festestranda i Moss.
I begynnelsen av november ble de ytre delene av
Oslofjorden, samt de nordlige delene av Sveriges vestkyst,
berørt av et større påslag av parafinvoks. OF handlet raskt
når de første meldingene kom inn, ansvarlige myndigheter
ble kontaktet og en registreringsløsning for funn av
parafinvoks ble opprettet. De neste ukene ble et større
oppryddingsarbeid satt i gang i de berørte kommunene, i
tillegg til bidrag fra mange frivillige. Kilden til utslippet er
ennå ikke kjent. Totalt er det tatt opp mellom 15-20 tonn fra

strender rundt Oslofjorden.

Stillehavsøsters
– bestandsreduserende tiltak
Det er de siste årene gjennomført en rekke tiltak for å
redusere bestanden og konsekvensene av den fremmede,
invasive arten stillehavsøsters. OF har siden 2018
vært en sentral aktør i dette arbeidet, særlig gjennom
Østersdugnaden i Vestfold og Telemark fylke, men også i
Viken (bla. Østfold-regionen).

Østersdugnaden i Vestfold og Telemark

Med fylkessammenslåingen i 2020 ble Østersdugnadens
geografiske prosjektområde utvidet. Som følge ble
feltapparatet styrket med én person, da også Grenland
Friluftsråd ble invitert med i prosjektet.
Totalt ble det gjennom sommeren 2020 ryddet over 35 tonn
stillehavsøsters fra 350 strender rundt Oslofjorden.

Oppsamlingspunktene for
stillehavsøsters fungerer godt. Fra
Vårnes, Sandefjord

Det er ofte komplisert og resurskrevende å berge, heve
og transportere eierløse vrakbåter. Denne båten var i
fred med å synke i Lysakerelva, Oslo.
Oslofjordens Friluftsråd
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Aktivitet og folkehelse
Nedstengning og satsing på uteskole om hverandre:

Skoler og aktivitet
Året 2020 ble, som for alle andre,
Læring i friluft – mer og bedre
uteundervisning i barnehage, skole
svært ulikt hva vi hadde planlagt.
og SFO
Vi avlyste først ett kurs den 11.
To måneder etter lockdown kunne vi holde kurs igjen, og
mars, og i løpet av kort tid var
første kurs var med en liten kohort på ni elever fra Bjørndal
skole i Oslo. Vi arbeidet i skogkanten, med god avstand
alt som var planlagt av kurs og
mellom elevene. Ukene fram mot skoleferien holdt vi kurs,
arrangementer denne våren, avlyst. men perioden ble mye roligere enn normalt på grunn av
Et merkelig år

Den nye hverdagen på avdelingen ble preget av hjemmekontor og nye oppgaver, som arbeid med nye læreplaner, smittevernsinstrukser, og digital formidling
av tur- og aktivitetstips. Selv om våren og senhøsten
ble rolig, hadde vi rekordmange kurs og arrangement
gjennom sommer og høst. Kunnskaps- og
integreringsminister Guri Melby trakk fram bruken
av uteskole som et godt tiltak, og koronateamet i
utdanningsetaten i Oslo anbefalte at vi fortsatte å tilby
kurs til skoleklasser. Vi hadde derfor høy aktivitet
fram til smitten igjen tok seg opp i november, da alt
av skolevirksomhet stoppet opp på ny. Etter dette fant
vi det ikke forsvarlig å holde kurs, da vi i vårt daglige
virke har kontakt med svært mange personer fra
forskjellige kommuner i løpet av en arbeidsuke.

Etter en lang skogtur på friluftsskole
i Drammen er det godt å ha en stødig
naturveileder å henge på.

24

Oslofjordens Friluftsråd 2020

at de fleste kurs var blitt flyttet til etter ferien, blant annet
vårt faste opplegg på Malmøya i Larvik kommune der alle
kommunens femteklassinger lærer om kystkultur og livet
i fjæra gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Vi har
også i 2020 samarbeidet med Lier kommune om SALprosjektet (Sunne Aktive Liunger) der vi både besøker alle
femteklassinger i Lier, og har kurs og nettverkssamling for
kommunens lærere i friluftsliv.

Den naturlige skolesekken

Et prosjekt som etter lang forberedelsestid har gitt gode
resultater i år er tilknyttet Den naturlige skolesekken, der
vi samarbeider med Nesøya skole. I prosjektet har vi
jobbet med utdanning for bærekraftig utvikling i praksis.
Resultatet er et tverrfaglig opplegg, der 5. trinn har
undersøkt hvorvidt det er bærekraftig å utvide småbåthavnene på Nesøya. Trinnet tilbrakte blant annet to dager
i felt sammen med OF, og lærte om allemannsretten,

Å øve på å kaste livbøye er et viktig moment i våre livredningskurs ved
Semsvannet i Asker.

2020:

• 77 kurs for til sammen ca. 2500 elever
• 600 pedagoger i barnehage, grunn- og
videregående skole
• 7 kurs for ca. 600 elever fra
voksenopplæring og
introduksjonsprogram.

økt behov for livredningskompetanse blant
lærere, har vi i avdelingen planlagt ytterligere
kompetanseheving i egen avdeling. Vi har
I tillegg til dette hadde vi, til tross for alle restriksjoner, en rekke også utviklet et undervisningsopplegg for
kurs rundt om i medlemskommunene.
ungdomsskolen som vi gleder oss til å ta i bruk.
strandsoneproblematikk og arealplanlegging og de prøvde seg
som havforskere utstyrt med strandnot, fridykkerutstyr og ROV.

Livredningsopplæring utendørs

Noe som har kommet å bli en betydelig del av vårt Læring
i friluft-tilbud er sikkerhets- og livredningsopplæring.
Med ny læreplan har kroppsøvingsfaget fått nye
kompetansemål i svømming, og elevene skal nå etter 10.
trinn «forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn
ute i naturen». Dette mener vi er meget positivt da det
er utendørs drukningsulykkene skjer. Vi har utdannede
livredningsinstruktører med mange års erfaring med
undervisning ved, i og på vann og er godt rustet for en
større etterspørsel på livredningsopplæring. Drøye 200
lærere, assistenter og frivillige aktivitetsledere deltok på
kurs eller årlig oppfriskning i året som gikk. Da det er et

Friluftsskolen
Det var lenge uvisst om vi fikk mulighet til å
arrangere friluftsskoler som planlagt. Samtidig
sto det klart at tilbudet om friluftsskoler ville bli
viktigere i år enn noen gang, da det ble klart at
reisevirksomhet ble sterkt begrenset, og en rekke
andre ferietilbud for barn ble avlyst. Den 4. mai
fikk vi endelig bekreftet at styringsgruppa for
friluftsskoler anbefalte gjennomføring. Dermed
var det bare å kontakte samarbeidspartnerne
våre, og komme i gang med planlegging av de
enkelte friluftsskolene.

Smittevern

Før vi kunne åpne for påmelding måtte vi få en
smittevern-veileder på plass. Her ble det blant
annet gjort klart at antallet deltagere skulle
begrenses og at det ikke ble noen felles matlaging
med barna. Smittevernveilederen ble godkjent
hos kommunelegene i samarbeidskommuner,
påmelding ble åpnet og raskt fulltegnet, og
mengder med håndsprit ble kjøpt inn. På de
friluftsskolene som ble arrangert i starten av
skolenes sommerferie var det ikke noe tilbud om
overnatting, men på to av Friluftsskolene i slutten
av sommerferien var det tilbud om overnatting,
i lavvo eller hengekøye. De aller fleste valgte å
sove i hengekøye, og for mange var det deres aller
første natt ute under åpen himmel og et minne for
livet. Friluftsskolene ble gjennomført nesten som
planlagt, dog med noe færre deltagere, og dessverre,
noen flere på venteliste. Vi gjennomførte i år elleve
friluftsskoler med totalt 239 deltagere i alderen
11-13 år. Det totale deltagerantallet ble til slutt
høyere i år enn i fjor, noe som understreker
viktigheten av tilbudet.
Anne Lise går igjennom dagensoppgaver for de unge
havforskerne fra Nesøya skole, Asker.
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OF har et bredt
kurstilbud for skole,
barnehage og SFO
Se disse på nettsiden
www.oslofjorden.org/
friluftsveiledning/

Fagfornyelsen, LK20
Fagfornyelsen (ny læreplan for grunnskolen fra høsten 2020) legger
til rette for mer fysisk aktivitet, blant annet ved at elevene skal få
lære gjennom utforskende aktiviteter i alle fag. I kroppsøving er blant
annet naturopplevelser og bærekraftig ferdsel sentrale elementer.
Den nye planen har også fått tre nye, tverrfaglige temaer som skal
gjennomsyre all undervisning; demokrati og medborgerskap,
folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. I alle våre
kurs legger vi opp til fysisk aktiv læring og samarbeid, og
bærekraftig utvikling er grunnlaget for alt vi driver med.
Gjennom tverrfaglige kurs i friluft med stort innslag av
samarbeidsaktiviteter arbeider vi også med med de
andre temaene.

Åpne arrangement
Våren 2020 var preget av usikkerhet rundt
gjennomføring av planlagte aktiviteter for
familier. En rekke av arrangementene vi i et
normalår ville vært med på ble forståelig nok
avlyst. Blant disse er noen store arrangement,
som Verdens kuleste dag og Færderdagen
og noen mindre, som markering av Blått
flagg på Huk. Noen arrangement ble likevel
gjennomført, til glede for både oss og
publikum. Det uoffisielle NM i krabbefiske
som vi arrangerer i samarbeid med
Oslofjordmuseet og Oslofjordmuseets venner
ble gjennomført med forhåndspåmelding.
Dette ble fulltegnet og en veldig trivelig
dag med mange glade barn og familier. Vi
gjennomførte også våre årlige turer fra
Sponvika og ut på Kjeøya i Halden, og fra
Hvervenbukta opp langs Gjersøelva i Oslo/
Nordre Follo. Totalt ble det gjennomført sju
turer eller arrangementer i det som vi kaller
Oslofjorden 4201 – oppdag din kyst. Ca. 400
barn og voksne deltok i aktivitetene, dette er
mer enn 6 000 færre enn i fjor
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Den årlige vandringen fra Hvervenbukta og opp langs Gjersjøelva
kunne gjennomføres, hele 52 personer deltok.

Storsatsing på
kulturlandskap!

Slått på Moløkka, Færder.

I april fikk vi gladmelding fra Sparebankstiftelsen DNB om at Kulturlandskapsskolen
mottar 2,7 millioner kroner for å hindre gjengroing og øke kunnskapsgrunnlaget knyttet
til kulturlandskapet langs Oslofjorden. Nå skal også skoleklasser inkluderes i satsingen!
Siden 2014
Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014 som et samarbeid
mellom OF, Færder nasjonalpark og fylkesmannen i Vestfold.
Formålet var å spre kunnskap om historiske kulturlandskap og
restaurering, istandsetting og skjøtsel. OF har vært sekretariat
for Kulturlandskapsskolen og har utviklet kurstilbudet og stått
for praktisk gjennomføring.
Kulturlandskap for skoleklasser
I bevilgninga til Kulturlandskapsskolen fra Sparebankstiftelsen
DNB, lå det en støtte til et eget opplegg for skoleklasser.
Aktivitetsavdelingen og Plan- og friområdeavdelingen har
innledet et samarbeid med 7. trinn fra Fjellstrand skole.
Undervisningen ble lagt til friområdet på Ommen, der elevene
fikk lære om naturmangfold i kulturlandskap, rødlista
arter og om fremmedartslista. De hadde også en økt med
praktisk skjøtsel, der de fikk lære hvordan skjøtsel både
kan bidra til å bevare naturmangfoldet og legge til rette for
gode friluftslivsopplevelser. Samarbeidet med Fjellstrand
skole fortsetter også med neste års 7. trinn, og de involverte i
prosjektet er i gang med å utvikle et undervisningsopplegg om
kulturlandskap og naturmangfold som kan tas i bruk i samarbeid
med andre skoler, og på andre friområder.

28. april 2020 ·

JUHUUUUUUUUUU! Vi gleder oss til å satse stort på å spre kunnskap
om og gjennomføre skjøtsel av kulturlandskap rundt om i fjorden!
Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss en generøs gave på 2,7
mill til Kulturlandskapskolen- fordelt over 5 år. Midlene vil gå til
gjennomføring av kurs for både fagfolk, frivillige og barn/ungdom.
Stor takk til Sparebankstiftelsen! Vi gleder oss til å komme i gang!

Ikke helt ideelt med storsatsing i 2020
Situasjonen rundt korona gjorde det vanskelig å planlegge for
kurs, både for skoleklasser og andre aktører.
Noen kurs ble gjennomført, som
• Praktisk dugnad: Fjerning av krypeeiner på friområdet
Flatskjæra i Fredrikstad kommune over to dager. 30 deltakere
• Kurs: Hvordan drive skjøtsel av utvalgte naturtyper rundt
forekomster av dragehode. Kurset ble avholdt på Hovedøya,
Oslo kommune. 19 deltakere.
• Kurs og praktisk dugnad: Skjøtsel av slåttemark med opplæring
i bruk av slått. Kurset Moløkka, Færder kommune. 17 deltakere.
• Kurs og praktisk dugnad: Skjøtsel på friområdet Ommen,
Nedsodden kommune. Praktisk undervisning og skjøtsel med
elever fra 7. klasse fra Fjellstrand skole. 33 deltakere.

Kjempebra jobba! Det kommer det å bli mye
bra kurs ut av
. Ser fram til videre samarbeid mellom Færder
utvalgte kulturlandskap og OF

Lykke til med prosjektet

Gratulerer så bra

Oslofjordens Friluftsråd

2020

27

Endelig stod friluftshuset klart!
Ingen enkeltstående prosjekt i OFs historie har vært større enn friluftshuset
på Storesand. Det er ingen tilfeldighet at det er akkurat her det skjer.
Storesand har vært et av friluftsrådets viktigste områder siden 1930-tallet.
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:
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Spleiselag: Totalt
har bygget kostet
16,5 millioner kroner.
Bidragsyterne har vært
mange og bestått
av både offentlige
og private aktører.
Sparebankstiftelsen
DNB har vært den
største enkeltstående
bidragsyteren med
totalt 3,5 millioner.

Hvaler Hytteforening

HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS

ØSTFOLD
FYLKESKOMMUNE

Hvaler kommune
Glenn Andersen
Einar Børresen
...og mange flere bidrag fra enkeltpersoner

Byggherre, prosjekteier og bidragsyter:

Friluftshus for fremtiden. Refleksjon i de store vinduene som vender mot stranda. I dette bygget er det et
formidlingsrom og kafé, rett ved siden av er det et nytt sanitærbygg. Friluftshuset er tegnet av Arkitektkontor
Enger/Nordin og Rede Arkitekter AS. Entreprenør var Straye Trebygg. Foto: Natalie Nordvik.
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Mona Vauger og Jon-Ivar Nygård stod for den offisielle åpningen.
De er ordførere i henholdsvis Hvaler Kommune og Fredrikstad
kommune, de to vertskommunene for Ytre Hvaler nasjonalpark.

En fornøyd direktør i OF, Espen Søilen, har
tatt over nøkkelen til friluftshuset 30. juni.

Litt forsinket, men med tanke på et år hvor det
meste var lite forutsigbart, reiste huset seg bra
etter planen.
Siden 1930-tallet
Allerede på slutten av 1930-tallet tok
OF grep for å sikre ordnede forhold
på bade- og teltplassen. Siden den
gang har Storesand vært et av OFs
viktigste friområder. Storesand
på Kirkøy i Hvaler kommune er et
stort, sammenhengende natur- og
friluftsområde, tilrettelagt for bading,
turer, lek og naturopplevelser. Her
finnes også en tradisjonsrik teltplass,
fri for biler og campingvogner − en
viktig arena for friluftslivet for tilreisende fra store deler av Østlandet.
Med det nye friluftshuset, som også
fungerer som besøkssenter, er dette
en sentral portal til Ytre Hvaler
nasjonalpark, Norges første marine
nasjonalpark, opprettet i 2009.
En lang ferd
Friluftshuset har vært en lang reise
som startet med behov for å utbedre
sanitæranlegget på stedet. Storesand
besøkes hvert år av mange tusen,
men de gamle anleggene hadde rett
og slett gått ut på dato! Men å få på
plass finansiering av oppgradering
av toaletter og dusjer var vanskelig.
Noe måtte gjøres. Løsningen ble å

Mellom sanitærProsjektleder Cathrine Restad-Hvalby har fulgt
byggene og hovedbygget prosjektet siden de første planene om å få koblet
er det et herlig møtested.
Storesand til kommunalt vann og avløp i 2012.

Brikkene faller på plass
I mai undertegnet OF og Hvaler
kommune en avtale om at friluftshuset skal inngå som del av besøkssenteret i nasjonalparken og at
kommunen går inn som hovedaktør.
Friluftshuset med sanitærbygget
skal gi et servicetilbud til teltgjester
og andre brukere av Storesand, samt
formidle natur- og friluftsverdier i
Vann og avløp
nasjonalparken. Aktiviteten i huset
En utfordring har vært at Storesand
skal være tilpasset at det ligger i
ikke har vært koblet til kommunalt
en nasjonalpark og i et offentlig
vann- og avløp. I 2012 ble den første
planen for dette lagt fram, og på våren friområde. Hvaler kommune, ved
Besøkssenteret, ble stående som
2015 rant rent vann i kranene.
formell leier av bygget, og vil fremleie
bygget til kaféen og Storesand TeltLitt forsinket
plass. I juni stod sanitæranlegget
Målet var at friluftshuset skulle stå
klart, akkurat i tide til teltsesongen.
klart til markeringen av nasjonalDa kaféen åpnet opp i juli, falt enda en
parkens 10- års jubileum. Dette viste
brikke på plass.
seg ikke mulig. Høsten 2019 startet
rivningen av de gamle bygningene,
Offisiell åpning i august
og utover høsten 2019 begynte det
20. august ble stedet formelt åpnet
nye å komme på plass. I januar 2020
av ordføreren i de to nasjonalparkvar trekonstruksjonen oppe, og en
kommunene Hvaler og Fredrikstad.
kunne se konturene av det endelige
Med det er lange friluftslivstradisjoner
resultatet. I april var alt utvendig
videreført, og veien ligger åpen for at
ferdig.
nye generasjoner skal kunne bruke et
unikt sted til friluftsliv i mange former.
oppgradere hele Storesand-anlegget
til et friluftshus. Sakte, men sikkert
viste det seg at denne strategien var
mulig å realisere, først og fremst
fordi Sparebankstiftelsen DnB
så potensialet i stedet og støttet
prosjektet med midler. Etter dette har
det kommet til mange bidragsytere.
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Organisasjon og økonomi

Styrets
årsberetning

Oslofjordprisen til

Stiftelsen Gamle
Guldholmen fyr
Fyrstasjonene er sentrale og synlige
kulturminner. Når de gjøres
tilgjengelige, er de viktige bidrag for
folks mulighet til å drive fjordfriluftsliv.
Stiftelsen Gamle Guldholmen fyr ble
tildelt Oslofjordprisen for 2020 for
innsats på holmen utenfor Jeløya i Moss.
Siden 1989 har Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr hatt
leieavtale med daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) som igjen hadde fått
overført eiendommen fra Kystverket. Stiftelsen består av
ildsjeler med et stort engasjement for stedet. De hadde
to hovedmål: De ønsket å vedlikeholde og bevare det
nedlagte fyranlegget og legge til rette for at de historiske
bygningene skulle romme nye aktiviteter etter at
stasjonen for lengst var automatisert.

Virksomhetens art
Oslofjordens Friluftsråd er en forening for kommuner
og fylkeskommuner med kystlinje langs Oslofjorden,
fra Halden til Larvik. Årsmøtet er foreningens
høyeste organ. Her møter tre representanter fra hver
kommune og fylkeskommune. Foreningen eier eller
disponerer rundt 400 eiendommer som er sikret for
friluftsliv og forvaltes i samarbeid med kommunene.
Gjennom foreningens bookingsystem leies det ut
overnatting i 65 kystledhytter, overnattingssteder
med enkel standard. Det drives en utstrakt
opplæringsvirksomhet i friluftsliv og utendørs læring
i samarbeid med barnehager og skoler.
Fortsatt drift
Oslofjordens Friluftsråd har en solid økonomi og
styret legger fortsatt drift til grunn for regnskap og
årsrapport 2020.
Arbeidsmiljø og personale
Administrasjonen har fast 23 ansatte og holder til
i leide lokaler på Slemmestad i Asker kommune.
Arbeidskraften er stabil. Det er ikke rapportert
alvorlige hendelser eller arbeidsulykker i løpet av
året. Koronasituasjonen førte til utstrakt bruk av
hjemmekontor. De ansatte har håndtert dette på
en god måte, og arbeidsmiljøet er fortsatt godt.
Sykefraværet er lavt, 0,9% i 2020. Kvinneandelen er på
48% ved årets utgang. Samarbeidet mellom de ansatte
og ledelsen er meget godt. Samarbeidsutvalget
(SAMU) har regelmessige møter. Det er innført
elektronisk registrering av arbeidstid og inngått en
avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.
Ytre miljø
Den løpende driften innebærer ingen utslipp som kan
være til skade for det ytre miljø.

Stiftelsen har jobbet på dugnad og lagt ned mange
timers innsats, ikke bare for å vedlikeholde
bygningsmassen, men også med å formidle stedets
viktige kulturhistorie, blant annet å tilby opphold
for skoleklasser der de har fått høre om øyas store
naturrikdommer og spennende historie.
Gullholmen i dag
Etter et omfattende vedlikeholdsarbeid i regi av
Formålet med Moss kommune overtok Oslofjordens Friluftsråd
oslofjordprisen i 2015 ansvar for utleie og drift av Gullholmen og
er å sette fokus inngikk leieavtale med Moss kommune, men også
på den frivillige en avtale med Stiftelsen som fortsatt sørger for
innsatsen
praktisk drift av stedet som del av kystleden og
og skape
klargjør før sesongen og har rullerende vaktengasjement
ordning så lenge fyrstasjonen er åpen for overnatting.
rundt frivillig
arbeid innenfor
friluftslivet
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Styremøte på åpningsdagen for friluftshuset.

4. juni skrev OF historie da årsmøtet for første gang ble avholdt digitalt. Noen få hadde litt problemer med å få
logget seg på, bortsett fra det ble det et godt møte. Her hvordan det så ut for møtedeltakerne da Inger Johanne
Bjørnstad ble takket av som styreleder av Øivind Sjuls som tok over roret. Ordfører i Asker, Lene Conradi ønsket
velkommen.
Samfunnsansvar
Foreningens formål er å bidra til at allmennheten har
god tilgang til å drive friluftsliv i og langs Oslofjorden.
Vi arbeider for å verne naturen og holde fjorden ren,
dels gjennom egen innsats og dels ved å organisere
og tilrettelegge for frivillig innsats. Foreningen er
høringsinstans for å ivareta naturen og allmennhetens
interesser i kommunale og fylkeskommunale plansaker.
Opplæring og økt motivasjon for friluftsliv er et viktig
bidrag til livsglede og folkehelse.
Fremtidig utvikling
Styret ser positivt på den fremtidige utviklingen
av organisasjonen. Behovet for rydding av marint
avfall er fortsatt stort, og OF er
engasjert i flere offentlige og
private prosjekter. Den forventede
Helhetlig plan for Oslofjorden ble
ikke lansert i 2020 som lovet. Når
den legges frem er det planlagt
et bredt samarbeid for å påvirke
miljøet i og omkring Oslofjorden,
samt sikring av allmennhetens
tilgang til fjorden. Etterspørselen
etter overnatting i kystledhytter
var rekordstor i 2020 og forventes
å øke også i 2021. Tre nye
destinasjoner vil bli åpnet.

i 2020. Et kartbasert digitalt system for drift og
eiendomsforvaltning er under implementering.
Organisasjonens omdømme er godt. Stortinget bevilget
høsten 2020 uoppfordret én million i ekstraordinært
tilskudd til OFs arbeid i 2021. Koronasituasjonen førte
til at enkelte prosjekter måtte reduseres eller innstilles
i 2020. Dette ble imidlertid mer enn kompensert
gjennom ekstraordinære tilskudd og omlegging av
arbeidsoppgaver.
Økonomi - årsresultat og disponeringer
Årets overskudd på kr 536 127,- blir tilført Fond for
sikring og opparbeidelse. Egenkapitalen per 31.12.20 er
på 11 182 601 kr.

Resultatoppnåelse
Foreningen har nådd mange
av de mål som var satt opp for
2020 og løst oppgavene på en
god måte. Administrasjonen er
omorganisert og nytt økonomisystem tatt i bruk. Et nytt
system for dokumenthåndtering
ble anskaffet og er tatt i bruk
Nesten hele administrasjon var til stede under
åpningsmarkeringen av friluftshuset på Storesand i august.
Oslofjordens Friluftsråd
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Resultat 31.12.2020 og budsjett

Organisasjon og økonomi

Resultat
31.12.2020

Note Budsjett
31.12.2020

Driftsinntekter
Kontingenter Kommuner og Fylke

Resultat
31.12.2019

9

10 137 167

10 250 155

9 399 729

Kontingenter støttemedlemmer

9

1 236 760

1 170 686

1 215 172

Adm.støtte, andre inntekter

10

1 345 081

1 269 835

1 331 674

Utleie og div. inntekter kystled

11

6 560 460

6 922 332

6 258 931

Vedlikehold kystled

11

3 000 000

3 314 854

5 087 805

Friområder

12

1 598 955

4 049 435

3 370 758

Vimpel (Bøyer), Kajakkstativer, annet
Aktivitet

13

1 587 363

1 876 803

1 758 504

14

2 470 000

1 834 658

2 147 373

Marine prosjekter

15

9 568 000

15 318 015

13 057 944

Skjærgårdstjenesten

16

Sum driftsinntekter

319 505

223 032

624 505

37 823 291

46 229 806

44 252 395

Driftskostnader
Drift kystled

11

2 231 371

2 874 341

2 668 648

Vedlikehold kystled

11

3 000 000

2 649 855

4 594 715

Friområder

12

1 159 568

3 393 004

3 051 236

Bøyer, kajakkstativer og annet

13

832 470

505 837

162 646

Aktivitet

14

300 000

180 869

369 924

Marine prosjekter og Storesand

15

10 434 000

11 344 472

11 389 409

Skjærgårdstjenesten

16

1 112 908

1 000 937

1 128 612

Andre kostnader

10
19 070 317

22 008 669

23 365 189

Sum varekostnader

59 354

Lønnskostnader

17

17 613 669

18 539 573

17 023 424

Andre personalkostnader

17

161 200

179 955

207 298

17 774 869

18 719 528

17 230 721

Sum lønnskostnader
Andre driftskostnader
Avskrivinger 1,3

550 000

662 168

646 785

Kostnader lokaler

748 009

759 106

721 394

Leie maskiner og utstyr

451 241

682 602

483 466

Kostnader anskaffelser

124 818

314 649

241 053

Reparasjon og vedlikehold

11 200

99 853

11 179

Eksterne honorarer

17

344 734

668 026

609 446

Kontorkostnader

18

595 166

621 688

643 928

Bil- og båtkostnader

159 288

222 832

186 429

Reise, diett, bil- og båtgodtgjørelse

491 429

358 429

561 109

Salg, reklame og informasjon

78 500

79 084

149 797

Gaver og kontingenter

52 290

53 100

53 197

Forsikringer

56 913

59 376

56 113

Andre kostnader

180 000

191 363

198 592

100 000

125 033

188 500

Sum andre driftskostnader

Tap på fordringer

3 943 588

4 897 310

4 750 987

Sum totale driftskostnader

40 788 774

45 625 507

45 346 897

Driftsresultat

-2 965 483

604 298

-1 094 503

- 68 172

63 263

536 127

-1 031 240

Netto finans
Årsresultat
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-2 965 483
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Regnskapsprinsipper
Regnskapet for Oslofjordens
Friluftsråd er utarbeidet i henhold
til regnskapslovens bestemmelser
og god regnskapsskikk for
ideelle organisasjoner. Som en
ideell organisasjon mottar OF
drifts- og investeringstilskudd
som blant annet investeres i
eiendommer og utstyr. Disse
investeringene inngår i en ideell
virksomhet som ikke skal gi et
økonomisk overskudd av driften.
Slike investeringer blir derfor
ikke balanseført i regnskapet.
Tilskuddene inntektsføres og
investeringene kostnadsføres.
Dette regnskapsprinsippet avviker
fra norsk standard for små og
mellomstore foretak.
Klassifisering og vurdering av
balanseposter:
Anleggsmidler er eiendeler ment
til varig eie og bruk i virksomheten.
Anleggsmidler vurderes til
anskaffelseskost, 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 kontingenter,
administrasjonsstøtte og andre
driftsinntekter, leieinntekter- og
støtte til kystled, utredninger
og støtte til friområder, NFV
bevilgninger og egenandeler,
samt godtgjørelse til
Skjærgårdstjenesten. Medlemsinntektene blir periodisert og
inntektsføres i den perioden
innbetalingen gjelder for, i henhold
til god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.

Balanse 31.12.2020
Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Note
Anleggsmidler

Note

31.12.2020

31.12.2019

Lisenser

397 475

780 883

Opptjent egenkapital

3 Båtplasser Alværn

225 000

780 883

31.12.2020

31.12.2019

Fond til sikring og opparbeidelse

4 236 634

5 267 873

Kapital

6 409 840

6 409 840

Egenkapital

Immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler 1

622 475

Overskudd/underskudd

Varige driftsmidler
Eiendommer

6 853 995

-1 031 240
10 646 473

Depositum kajakkstativ

97 184

104 184

Sum Avsetning for forpliktelser

97 184

104 184

Pantelån

19 000

19 000

Pantelån Danske Bank

5 000 000

6 853 995

Storesand friluftshus og sanitæranlegg
Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom 2

1 771 325
8 625 320

6 853 995

Arbeidsbåt 3

191 180

230 340

Kystledbåter 3

39 167

43 867

Bil 3

153 927

242 887

Andre transportmidler 3

11 200

15 400

Inventar 3

55 134

65 242

Inventar, møbler og kjøkkenutstyr Storesand Fr.hus 3

180 597

-

Datautstyr 3

83 219

167 399

Andre driftsmidler 3

289 205

336 657

9 628 949

7 955 787

Sum Varige driftsmidler

536 127
11 182 601

Sum Egenkapital 19
Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Sum Annen langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk

Finansielle anleggsmidler
408 299

19 000

5

781 017

3 216 341

645 623

562 329

Påleggstrekk

7 693

8 332

4 570

2 040

Skyldig arbeidsgiveravgift

456 209

363 148

Påløpt arb.g.avg. av feriepenger

225 888

192 091

Forskudd fra kunder

240 000

60 053

Mellomregning ansatte

-22 633

-2 190

448 737

Lån til Stift. Gml. Guldholmen fyr

50 500

Sum Finansielle anleggsmidler

499 237

408 299

Sum Anleggsmidler

10 750 660

9 144 969

Feriepenger årets avsetning

Fordringer

5 019 000

APO-Fond trekk

Egenkapitaltilskudd KLP

Omløpsmidler

6

Kortsiktig gjeld

1 595 930

1 362 350

Annen påløpt kostnad 7

19 262

363 287

Opparb. ørem. midler,friomr.,kystledhytter 8

1 606 097

1 263 700

Prosjekt ørem. midler 8

2 241 605

850 449

Sum Kortsiktig gjeld

7 801 260

8 241 930

Sum Gjeld

12 917 443

8 365 114

Sum Egenkapital og gjeld

24 100 044

19 011 587

Kundefordringer 4

3 891 644

670 841

Opptjente ikke fakt. inntekter 4

3 688 397

2 670 575

Avsetning tap på kundefordringer 4

-377 852

-252 819

Mellomregning Aust Agder Turistfor. 4

-67 993

-10 195

Forskuddsbetalt leie 4

21 948

21 948

-

116 186

Styret i Oslofjordens Friluftsråd, Slemmestad 25.2.2021

133 961

114 635

7 290 104

3 331 171

Øyvind Sjuls
Styreleder

Forskuddsbetalt forsikring
Andre forskuddsbet. driftskostnad 4
Sum Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

6 059 280

6 535 448

Sum Omløpsmidler

13 349 384

9 866 619

Sum Eiendeler

24 100 044

19 011 588

Paul Henriksen
Styremedlem

Anne Hilde Rese
Nestleder

Astrid Gundersen Kjell Maartmann Moe Børre Jacobsen
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Martin Pedersen
Styremedlem

Anne Haabeth Rygg
Styremedlem

Espen Søilen
Daglig leder
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Noter

Organisasjon og økonomi
1 Immaterielle eiendeler Avskrives over 4 år
Avskrives over 4 år
Kostpris på lisens og hjemmeside
Akkumulert avskrivinger
Bokført verdi immaterielle eiendeler 01.01.2020
Kjøp båtplassrettighet
Ordinære avskrivinger
Bokført verdi immaterielle eiendeler 31.12.2020

1 533 628
752 745
780 883
225 000
383 407
622 476

2 Eiendommer

Avskrives ikke
Eiendommer
Rettigheter
31.12.2019
3 379 845
3 474 150
31.12.2020
3 379 845
3 474 150
Regnskapsført verdi eiendommer 31.12.2020.

Sum
6 853 995
6 853 995

Storesand friluftshus og sanitæranl. (byggekost. ut over tilskudd)
31.12.2020
1 771 325
3 Driftsmidler
Arbeidsbåter
Avskrives over: 10 år
5 år
Kostpris arbeidsbåt
Akkumulert avskrivinger
Bokført verdi arbeidsbåt 01.01.2020
Ordinære avskrivinger
Sum
Bokført verdi arbeidsbåter 31.12.2020
Bokført verdi 31.12.2019

		

Øien

291 600
81 260
210 340

Ibiza Sport

29 160

181 180
191 180
191 180

50 000
30 000
20 000
10 000
10 000

• Kystledbåt: Avsk. 10 år. 2 stk.robåter kjøpt 2019, Homlungen
Kostpris kystledbåt
47 000
Ordinære avskrivinger
3 133
Akkumulert avskrivinger
4700
Bokført verdi kystledbåter 31.12.2020
39 167
• Biler:

Avskrives 5 år:

Kostpris
Akkumulert avskrivinger
Bokført verdi bil 01.01.2020
Ordinære avskrivinger
Bokført verdi bil 31.12.2020
Bokført verdi biler 31.12.2020
• Andre Transportmidler
Kostpris
Akkumulert avskrivinger
Bokført verdi 01.01.2020
Ordinære avskrivinger

Ford Transit
Connect

194 900
51 973
142 927
38 980
103 947
153 927

249 900
149 940
99 960
49 980
49 980

Avskrives over 5 år: Tilhenger 6215NF
21 000
5 600
15 400
4 200

Bokført verdi andre transportm. 31.12.2020

34

VW
Transporter

15 400

• Inventar:
Avskrives over 10 år:
Kostpris inventar
Akkumulerte avskrivinger
Bokført verdi inventar 01.01.19
Ordinære avskrivinger

101 062
25 714
75 348
10 106

Bokført verdi inventar 31.12.19

65 242

• Data:
Avskrives over 3 år:
Kostpris data
Akkumulerte avskrivinger
Bokført verdi data 01.01.19
Kjøp
Ordinære avskrivinger
Bokført verdi data 31.12.19
Oslofjordens Friluftsråd 2020

101 062
35 820
65 242
84 180
83 219

• Andre driftsmidler:
Avskrives over 10 år:
Kostpris
Akkumulerte avskrivinger
Bokført verdi 01.01.2020
Kjøp
Ordinære avskrivinger

474 519
137 862
336 657
47 452

Bokført verdi andre driftsmidler 31.12.2020

289 205

Totale kostnadsførte avskrivinger for 2020

662 168

4 Omløpsmidler fordringer
• Kundefordringer:
Kundefordringer 31.12.20
Avs. tap på kundefordringer 31.12.2020
Mellomregning Aust Agder Turistforening

3 891 644
-377 852
-67 993

Sum kundefordringer

3 445 799

• Andre kortsiktige fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter på kr 3 688 397, er beløp som er
inntektsført i 2020, men blir utbetalt i 2021. Dette gjelder i hovedsak
prosjektene Storesand Friluftshus og prosjekt plastpelleter. Ellers er det
på kontoene forskuddsbet. leie og annen driftskostnad en oversikt over
betalte fakturaer som gjelder 2021.
5 Bundne midler 		
Bundne skattetrekksmidler er pr 31.12.2020 kr 653 512
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2020 utgjorde kr 645 623,-.
6 Pantelån
Pantelån, bl.a. på friområde Mølen
Gnr 35/bnr 5 og 6 i Hurum. 01.01.2019
Nytt pantelån i Danske Bank

19 000
5 000 000

Bokført verdi pantelån 31.12.19

5 019 000

Eiendommen Ommen, Gnr 29. Bnr, Nesodden er stilt som sikkerhet.
7 Annen påløpt kostnad
Div. kostnader mottatt i 2021, men som gjelder 2020
Bokført verdi annen påløpt kostnad 31.12.2020
Bokført verdi annen påløpt kostnad 31.12.2019
8 Øremerkede midler
Opparb. midler, friområder,kystledhytter
Prosjektmidler, NFV, kyststi, løpende prosjekter
Øremerkede midler

19 262
19 262
363 287

2020
2019
1 606 097 1 263 700
2 241 605 850 449
3 847 702 2 114 149

Opparbeidede øremerkede midler friområder, kystled 2 114 149 7 284 007

• Opparbeidede øremerkede midler
Kystled
Friområder
Bokført verdi opparb. ørem. midler
friområder, Kystled og friområder

18 311
1 587 786
1 606 097

• Prosjektmidler
Aktivitet
Løpende prosjekter og annet
Plan og friområder (kyststi)
Bokført verdi prosjekt. Ørem. Midler

785 449
65 000
65 000

2 241 605

Noter
9. Kontingentinntekter
Kontingenter kommuner
Kontingenter fylkeskommuner
Kontingenter foreninger
Kontingenter støttemedlemmer
Bokført verdi kontingenter
10. Andre driftsinntekter
Salg av bøker ol.
Gebyrer utg. faktura
Andre inntekter
Administrasjonstøtte. Statstilskudd
Bokført andre driftsinntekter
Andre varekostnader
Kjøp av bøker, kart o.l.

2020
7 809 642
2 365 313
75 200
1 170 686

2019
7 238 945
2 086 334
74 450
1 215 172

11 420 841

10 614 901

2020
16 156

2019
9 242

3 679
72 432
1 250 000 1 250 000
1 269 835 1 331 674
2020
59 354

2019

11. Kystled
• Inntekter
2020
2019
Leieinntekter indre fjord
2 946 561 2 689 572
Leieinntekter ytre fjord vest
2 138 946 1 801 558
Leieinntekter ytre fjord øst
1 530 715 1 411 364
Andre inntekter Haldenkanalen
256 970
139 470
Andre inntekter Aust Agder provisjon
41 210
64 163
Andre Kystledinntekter
7 930
152 804
Sum leieinntekt kystled
6 922 332 6 258 931
Støtte tilrettelegging kystledhytter
73 879 2 090 274
Vedlikeholdsfond kystled: Sparebankstiftelsen DNB 3 240 975 2 997 531
Sum inntekt vedlikehold kystled
3 314 854 5 087 805
Inntekter kystled
10 237 186 11 346 736
• Kostnader
Drift
Honorar tilsynsvakter
Andel leieinntekter til driverorg.
Felleskostnader
Sum driftskostnader
Istandsetting
Vedlikeholdsfond
Tilsagn om vedlikeholdsmidler
Vedlikehold
Kostnader kysted

1 599 081
102 401
57 930
2 874 341 2 668 648
77 079
2 572 776 2 160 720
2 433 995
2 649 855 4 594 715
5 524 197 7 263 362

12. Friområder
• Inntekter
Brukerbetalinger: teltavgift
Div. inntekter friområder
Støtte tilrettelegging friområder
Støtte tilrettelegging kyststi

2020
2019
366 680
76 415
1 750
48 063
3 646 005 3 148 931
35 000
97 349

Inntekter friområder

4 049 435 3 370 758

• Kostnader
Drift områder
Istandsetting områder
Leieutgifter områder
Kyststi, kostnader

2020
2019
894 146 2 610 718
278 713

301 025 1 542 079
2 947 168 1 311 507
143 653 143 291
1 158
54 359

Kostnader friområder

3 393 004 3 051 236

13. Bøyer og kajakkstativ
• Inntekter
Vimpelabonnement
Kajakkstativ
Inntekter vimpel og kajakkstativ

2020
2019
1 687 639 1 595 774
189 164
162 730
1 876 803 1 758 504

• Kostnader
Bøyekostnader
Kajakkstativ

2020

2019

502 861
2 976

162 646

Kostnader Bøyer og kajakkstativ

505 837

14. Aktivitet
• Inntekter aktivitet
Bevilgninger
Egenandeler
Sum inntekter avd. Aktivitet

162 646

2020
2019
1 532 578 1 772 689
302 080 162 730
1 834 658 1 935 419

• Kostnader
Utstyr
Annonsering
Annet
Sum kostnader avd. Aktivitet

2020
38 293
10 094
132 482
180 869

15. Løpende prosjekter
• Inntekter
Støtte tilrettelegging prosjekter

2019
85 802
12 333
271 789
369 924

2020
2019
15 318 015 13 057 944

• Kostnader
11 344 472 11 389 409

Løpende prosjektkostnader

16. Skjærgårdstjenesten
• Inntekter
2020
223 032
Godtgjørelse Skjærgårdstjenesten
• Kostnader
954 280
Skjærgårdstjenesten tilskudd
46 657
Skjærgårdstjenesten sekretariatet
Kostnader Skjærgårdstjenesten 1 000 937
17. Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
KLP-pensjon
Andre personalkostnader
Lønnskostnader

2019
624 505
929 679
198 933
1 128 612

2020
2019
14 832 170 13 345 547
2 235 148 2 089 587
1 472 256 1 588 289
179 955
207 298
18 719 528 17 230 721

Antall ansatte: 23 heltid og 55 deltid, 48% kvinner, 52% menn.
Antall årsverk: 23. Sykefravær: 0,9% Det er i 2020 utbetalt kr
953 925 i lønn til direktør. Hans andel av pensjonskostnad var
kr 152 628. Godtgjørelse til styret og kontrollutvalget kr 123
480. Arbeidsgivers pensjonsandel til KLP er 9,93% av lønn i
2020. Brutto påløpt pensjonsforpliktelse er kr 21 960 184 og
pensjonsmidler er kr 16 471 956. Ordningen omfatter 43 personer
i 2020. Årets pensjonspremie er kr 1 472 256 er utgiftsført i sin
helhet. Ansattes andel av pensjon er kr 252 933. OF er pliktig til å
ha tjenestepensjon etter lov og obligatorisk tjenestepensjon. OFs
pensjonsordning. tilfredstiller kravene i denne lov. OF har offentlig
tjenestepensjon og AFP.
18. Andre kontorkostnader
Telefon og datakommunikasjon
Porto
Kontorrekvisita, og andre kontorkost
Sum andre kontorkostnader

2020

281 537
150 619
189 532
621 688

2019
201 538
180 897
226 166
608 601

19. Egenkapital
Fond til sikring og opparbeidelse
EK pr. 31.12.2019 4 236 634 6 409 840 10 646 474
Årets resultat
536 127
536 127
EK. pr 31.12.2020 4 772 761 6 409 840 11 182 601
20. Covid 19
Korona-situasjonen førte til at enkelte prosjekter måtte
reduseres eller innstilles i 2020. Dette ble imidlertid mer enn
kompensert gjennom ekstraordinære tilskudd og omlegging av
arbeidsoppgaver.
Oslofjordens Friluftsråd
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Avsender:
Oslofjordens Friluftsråd
Vaterlandsveien 23
3470 Slemmestad

Følg oss!

En krone i kontingent gir fire nye
Andre inntekter
55 %

Kontingenter
fylkeskommuner
5%

Martin og Ståle har vært på Østre Bolæren, Færder Kommune der to
oppdrag ble løst på samme turen. En haug med bildekk ble fjernet fra
strandsonen og aktivitetsløypa ble fikset opp

Kontingenter
kommuner
17 %
Støttemedlemmer og
vimpelabonnenter
6%
Betalte
oppdrag

Gjennom året la vi ut 331 innlegg på Facebook.
Alt fra turtips til gjennomførte ryddeaksjoner,
tilrettelegginger, uttalelser, nye kystledhytter,
turer og kurs du kan være med på blir lagt ut.

Areal siden 1933

Areal og tilgang til sjøen har vært hovedutfordringen
siden starten. I 1933 var folketallet i alle fem fylkene
rundt Oslofjorden 934 2731, allerede da snakket
man om at fjorden hadde et strandproblem! I 2020
var folketallet bare i OFs medlemskommuner
1 706 697 1 og fortsatt sterkt økende.

I 2020 brukte OF over 45,5 millioner kroner på friluftsliv.
Kontingentene fra kommunene og fylkeskommunene
utgjorde 9,3 millioner, eller 22 % av inntektene. Det betyr
at for hver krone OF mottar i kontingentinntekter, skaffes
mer enn fire nye fra andre steder.

Plast i havet:

Nemo, kjent fra filmen ”Finding Nemo”, ble
endelig funnet under en strandryddeaksjon ved
Krokstadfjorden, Råde. OF og Skjærgårdstjenesten
ryddet til sammen 101 tonn marint avfall fra
Oslofjorden i 2020.

Holger Kofoed var OFs grunnlegger. Hele artikkelen her:

www.oslofjorden.org/1933-oppstarten-oslofjordens-strandproblem/
1) Befolking i de tre fylkene (ref. folketall 1933) som nå er Viken, Oslo og de gamle vestfoldkommunene er i 2020: 2 153 970 (SSB).
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Brukerbetalinger
kystled o.a
16 %

