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Stadig større
fokus på
friluftsliv
Fiske har alltid vært en
viktig del av friluftslivet.
I min barndom, på
50-tallet, var jeg ofte
med faren min og fisket
fra båt i ytre del av
Kråkstadfjorden i Råde.
Vi fikk mye mer fisk enn
vi kunne spise. Naboene fisket også, og fryseboks var
det ingen som hadde. Mye fisk ble til jordforbedring i
kjøkkenhagen.
I tillegg til forbud mot torskefiske i hele Oslofjorden,
er det nå også totalforbud mot fiske i enkelte
områder av fjorden. Blant annet gjelder det min
barndoms fiskeplass. Det er ikke bare fisken som
lider, hele fjorden har behov for vår oppmerksomhet.
Regjeringen har, som kjent, fått utarbeidet en plan for
helhetlig forvaltning av Oslofjorden. OF har gitt mange
gode innspill til denne. Det er en lovende start. Men en
plan er ikke nok. OF vil følge med på, og gjerne også
bidra til fortsettelsen.
OFs viktigste oppgave er å bidra til at alle skal kunne
nyte friluftslivet ved og i fjorden. Det skal vi fortsette
med, og oppgaven blir ikke mindre i årene fremover.
Våren 2019 ble vår mangeårige direktør, Rune
Svensson, pensjonist og kan nå nyte mye fritid ved
fjorden. Han ble takket på årsmøtet i mars. Espen
Søilen ble tilsatt som ny direktør fra 1. april. Under
Runes tid hadde organisasjonen vokst mye, og det var
behov for ny struktur. Kommunereformen er iverksatt
fra 1.1.2020. Det gir flere «nye» samarbeidsparter for OF.
OFs arbeid med satsing på fornyelse på Storesand
på Hvaler, har pågått noen år. I 2019 er klarsignal for
igangsetting gitt. Dette blir et spennende prosjekt på mange måter.
Inger Johanne Bjørnstad
styreleder
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FORSIDEN: Helsfyr
voksenopplæring er på
Livet i fjæra-kurs ved
Hvervenbukta. Tre gutter
nyter utsikten gjennom
vannkikkerter, og bryr seg
lite om at været er ruskete.
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Andre inntekter
59 %

For hver krone kommunene
of fylkeskommunene bidrar
med, skaffer OF fem nye til
friluftsformål!
I 2019 brukte OF over 44
millioner kroner på friluftsliv.
Kontingentene fra kommunene
og fylkeskommunene utgjorde 9,3
millioner, eller 21 % av inntektene.
Det betyr at for hver krone OF
mottar i kontingentinntekter,
skaffes fire nye fra andre steder.

Kontingenter
fylkeskommuner
5%
Kontingenter
kommuner
16 %
Støttemedlemmer og
vimpelabonnenter
6%

Oppdr
ag for
kom
og fylk
eskom muner
muner

Brukerbetaling
kystled
14 %

Badeliv på Skauern i Asker.
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2019

3

Friluftslivets vokter

En stemme for friluftslivet

Plansaker

Fra kyststien i friområdet Moutmarka, Færder nasjonalpark.

OF får årlig en rekke plansaker til høring fra både kommuner, fylkeskommuner og private utbyggere.
I 2019 er det spilt inn kommentarer til 40 ulike planer. Uttalelsene gis i tråd med «Retningslinjer for
OFs behandling av strandsonesaker», sist revidert og vedtatt på OFs årsmøte 2017.

Eksempler på uttalelser OF har kommet med:
Besøksstrategi Færder nasjonalpark.
OF har bistått i arbeidet med å
lage en besøksstrategi for Færder
nasjonal-park. Forslaget viser både
muligheter og begrensninger rundt
det å tilrettelegge for allmenn
bruk av nasjonalpark og randsone.
OF fremmet forslag om merket
kyststi mellom besøkssenteret på
Verdens Ende og Moutmarka, som
er OFs eiendom. Videre ble det spilt
inn at det bør vurderes å etablere
flytende dypoppsamlere for søppel
i mye brukte utfartsområder i
nasjonalparkens randsone, etter
modell av Hvaler.
Planarbeid for Hvaler park,
Hvaler. Flere høringsinstanser har
sammen med OF har tidligere frarådet
bygging i et område som grenser til
Prestegårdsskogen naturreservat, Ytre
Hvaler nasjonalpark og OFs mye brukte
friområde Ørekroken. Den private
utbyggeren har trukket tilbake planene
om å bygge tre tomannsboliger i området.
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Kommuneplanens arealdel, Horten.
OF påpekte at de mye brukte
rekreasjonsområdene rundt Campus
Vestfold på Bakkenteigen må ivaretas
i forbindelse med utbyggingsplaner
i området. Vi støttet kommunen
i at en ikke bør åpne for bygging
i Hortensmarka, et svært viktig
friluftslivsområde. OF støttet også
forslaget om ikke å tillate etablering
av fiskeoppdrett i kommunen,
da dette lett vil komme i konflikt
med sjøfriluftslivet og småbåtbruk.
Horten er en av landets mest artsrike
kommuner med ikke mindre enn
3200 ulike arter registrert. I denne
sammenheng viste vi til at det bør
utarbeides en egen kommunedelplan
for naturmangfold, slik bl.a. Fredrikstad
kommune har gjort.
Regional plan for lokalisering av
tømmerhavn i Drammensregionen.
Buskerud fylkeskommune la ut et
planprogram til høring i forbindelse
med ny lokalisering av en regional

tømmerhavn. 18 områder har vært
utredet og en satt igjen med seks
aktuelle plasser. OF anbefalte at
Holmen i Drammen ble utredet videre,
da vi anså at dette alternativet ga
færrest negative konsekvenser.
Planarbeid og konsekvensutredning
for del av Hankøsundet, Fredrikstad.
Det er et ønske fra lokale aktører
å utvikle Hankøsundet som et
aktivitetsområde for seilsport og
maritim turisme. I planområdet ligger
det i dag 85 brygger. OF mente
at en utvikling av området måtte
inkludere en opprydning, slik at
mindre brygger burde samles i større
anlegg og dermed frigjøre arealer i
strandsonen. OF gikk imot et forslag
om å fylle ut strandareal for å bygge
sjøboder for utleie. Videre påpekte
vi at planen om å utvide en brygge
ved Andersenslippen ville redusere
badearealet utenfor badestranda med
30-40%, som er meget uheldig i et
område med få offentlige badeplasser.

Strandsonesaker engasjerer. Dagsavisen hadde fire større artikler om ulike temaer knyttet til strandsonen, der OF bistod med
innspill. Temaer var bl.a. sjikanøse stengsler, behov for flere friområder og kommuner med behov for juridisk strandsonebistand.

Kommuneplan for nye Asker 2020 - 2032,
planprogram. Forslag til planprogram som ble
lagt ut på høring bar preg av at Asker kommune
er en foregangskommune i forhold til å følge opp
FNs bærekraftsmål. Fra 2020 inkluderer Asker også
Røyken og Hurum, og har satt seg et høyt mål
om at å «være den beste friluftslivskommunen».
OF anbefalte at det arbeides for å få til et
sammenhengende kyststi.
Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv
2021-2030. OF ser positivt på at Oslo kommune
prioriterer arbeid med opprydding i forurenset grunn
på Langøyene og etablering av nye toalettet på de
mest besøkte øyene. Vi anbefalte at kommunen
gjennom et samarbeid bl.a. med grunneier Statsbygg
og velforeningene på Lindholmen, Nakholmen og
Bleikøya, legger bedre til rette for allmenn bruk
gjennom merking av stier og informasjon. Dette
er spesielt viktig når Langøyene skal stenges i
flere år for rehabilitering, slik at Gressholmen og
Hovedøya kan avlastes. Videre påpekte vi at den mye
brukte Paradisbukta på Bygdøy har stort behov for
Paradisbukta på Bygdøy i Oslo; OF anbefalte at kommunen og
opprusting og anbefalte at kommunen har en dialog
eier Statsbygg går i dialog om opprusting av stranda.
med Statsbygg om dette.

Sikringssaker
Når OF mottar henvendelser fra grunneiere som ønsker
å selge eiendommer i strandsonen anbefaler vi som
regel å ta kontakt med den aktuelle kommunen. Er en
eiendom egnet som friareal følger vi opp med kontakt
med saksbehandlere i kommunen. Ofte ser vi at et
høyt prisnivå og ønske om en rask avgjørelse gjør det
vanskelig med offentlig oppkjøp.
Den lille holmen Beinskjær i innseilingen til
Sandefjord, ble lagt ut for salg. OF foreslo for
kommunen å kjøpe eiendommen, som kunne blitt
et flott friområde. En liten hytte på holmen, som
tidligere har vært styrhus på en hvalfangerskute, var
godt egnet som kystledhytte. Høy pris og liten tid
gjorde at Beinskjær ble solgt til en privat.
Oslofjordens Friluftsråd
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Norsk Friluftsliv satte søkelys på tilgangen til strandareal
i Oslofjorden.

Even Moland, Havforskningsinstituttet fortalte om
menneskets betydning for havmiljøet.

Din Oslofjord
I september arrangerte OF en konferanse om Oslofjorden. Foredragsholderne var blant de
fremste ressurspersonene på sine fagfelt. De gav et utfyllende bilde av en fjord som betyr mye
for mange, men som også har store utfordringer. Miljødirektoratet var til stedet og mye av det
som ble presentert ble tatt inn i grunnlaget for forslaget til en helhetlig plan for Oslofjorden.

Viktige innspill fra konferansen:
Oslofjorden er det mest artsrike området i Norge.
Jørn Bjørndalen, Naturvernforbundet
Åpne naturlige bekkeløp har sammenheng med bedret
badevannskvalitet og naturmangfold. Årsaken er at
naturlige bekkeløp reduserer konsekvensene av styrtregn
og med det mengden overvann som havner i fjorden.
Hans Kristian Daviknes,
Bymiljøetaten i Oslo kommune

Minister på besøk
I forbindelse med valgkampen besøkte klima og miljøminister Ola Elvestuen vårt kontor i Slemmestad i
september. Sammen med generalsekretæren i Venstre,
Marit Helene Meyer og 1. kandidat for Asker Venstre
Elisabeth Holter-Schøyen, tok de seg tid til å høre på hva
OF mener om fjorden og friluftslivet.

Nedre voksegrense for tang og tare i 2018 var på 18 meter,
mot 30 meter på 1940 - 50 tallet. Temperaturen i fjorden
har økt med minst 1 grad.
Andre Staalstrøm, Norsk institutt for vannforskning
Det blir stadig flere båtfolk, spesielt har det vært en stor
økning i myke trafikanter, dvs. padlere.
Endre Solvang, Kongelig Norsk Båtforbund
Nedbygging av kystområder, forurensning, klimaendringer, fiskerier - altså menneskelig påvirkning, er
det som nå påvirker miljøet mest. Nullfiskesoner, der fisk
kan vokse seg store, er viktig for bevaring av bl.a. torsken.
Even Moland, Havforskningsinstituttet
Bare i syv av kommunene langs Oslofjorden har
innbyggerne mer enn en løpemeter strandsone hver,
gjennomsnitt for alle kommunene er 0,37 løpemeter pr.
innbygger.
Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
Den årlige verdien av turgåing, båtliv og bading i
Oslofjorden er 25 milliarder kroner. De største verdiene i
fjorden er tilknyttet friluftslivet.
Wenting Chen,
Norsk institutt for vannforsking.
Det er mange ulike kilder til plast og mikroplast i
Oslofjorden, og mye er uidentifiserbar plast. Det er fortsatt
mye vi ikke vet om Oslofjorden og plastpåvirkning.
Inger Lise Nerland Bråte,
Norsk institutt for vannforskning
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Forslag til en helhetlig plan
Miljødirektoratet har utarbeidet forslag
til Helhetlig plan for Oslofjorden i samråd
med de andre fagdirektoratene. Planen er
overlevert Klima- og miljødepartementet og
inneholder grundige analyser av forholdene i
Oslofjorden. Direktoratet konkluderer med at
det er nødvendig med tiltak for å gjenopprette
en god miljøtilstand og bedre allmennhetens
tilgang til fjorden. Oslofjordens Friluftsråd
mener at analysene i planen er gode, mens
tiltakene som foreslås ikke er omfattende nok.

Noen av de viktigst forslagene er:
Bedre allmennhetens tilgang til strandsonen, blant
annet gjennom å øke midlene til statlig sikring av areal til
friluftsliv, etablere et fond til kjøp av særskilt attraktive, dyre
eiendommer, og innføre forkjøpsrett for kommunene til
eiendommer i strandsonen.
Etablere en ordning med juridisk bistand til kommunene
for å klargjøre grensene mellom innmark og utmark og
fjerne ulovlige inngrep og stengsler i strandsonen.
Opprettholde og styrke innsatsen for tilrettelegging av
områder, sammenhengende kyststier, samt utrede
forslag om fartsgrenser for skipstrafikk og fritidsbåter.

Prioritere sikring av landfaste og tettstedsnære områder
for allmennheten.
Etablere en felles regional planstrategi og strengere
føringer/dispensasjonspraksis for en mer helhetlig
forvaltning av arealene langs Oslofjorden.
Opprette et informasjons/besøkssenter for å øke kunnskapen
om verdien av Oslofjorden og muligheten til å drive friluftsliv.

Redusere utslipp fra kommunale avløp og spredt
bebyggelse, blant annet gjennom rensing av organisk stoff /
nitrogen og raskere ledningsnettfornyelse, samt forbud mot
å slippe ut båtseptik.
Redusere arealavrenningen fra landbruk blant annet
gjennom forskrifter mot høstpløying og en revidering av
gjødselvareforskriften.
Redusere tilførsler av miljøgifter gjennom å sikre at
vilkårene i tillatelsene som gis forurensende virksomheter
er i henhold til beste tilgjengelige teknikker og gjennom
opprydning av forurensede sedimenter.
Opprettholde en høy satsning mot marin forsøpling.
Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner
og restaurering av naturverdier, blant annet gjennom
hummerfredningsområder, fortsatt fiskeforbud.

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen mottok Miljødirektoratets forslag til helhetlig plan for Oslofjorden i
desember. Som stortingsrepresentant var han selv en av
initiativtakerne til planen.

OF mener
Direktoratet viser at vi har kunnskap nok,
nå kreves det handling. OF oppfordret
departementet til å legge frem konkrete og
mer vidtrekkende tiltak enn det som ligger i
forslaget:
For å hindre videre privatisering og nedbygging av
strandsonen må det bevilges 300 mill kr årlig til oppkjøp.
En tidobling av dagens bevilgning.
Ordningen med juridisk bistand til kommunene i
strandsonesaker må gjeninnføres.
Det er et stort behov for regionale strategier både for
boligbygging, småbåthavner og andre tiltak som har
konsekvens for strandareal for å unngå videre bit-for-bitnedbygging av strandsonen. Strengere nasjonale regler
må på plass.
Det må bevilges mer midler til kunnskapsformidling
gjennom nasjonalparkene, blant annet med
undervisningsopplegg for skolene.
Alt vann som renner ut i Oslofjorden må være så rent som
mulig. En rekke tiltak må iverksettes for å redusere utslipp
av partikler og næringsstoffer fra hele Østlandet.
Strenge fredningsordninger og tiltak for å reetablere
bunnfauna må innføres for å gjenopprette fiske- og
hummerbestandene.
Implementering
Nå er det viktig at regjeringen følger opp med konkrete
tiltak. OF vil følge dette tett opp i 2020. Et enstemmig
Storting stod bak ønske om en plan, det forplikter!

Gjennomføre kartlegging av utvalgte naturtyper og kulturminner.
Oslofjordens Friluftsråd
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Bygging og arealbruk i Oslofjorden
Nedbygging og privatisering av strandsonen er en av de viktigste sakene for Oslofjordens
Friluftsråd. Det har vært et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen siden 1965. Det har
likevel foregått en utstrakt nedbygging og dermed en forringelse av verneverdier og muligheter
for allmenn rekreasjon. Mer offentlig oppkjøp, innstramming av regelverket og juridisk bistand til
kommunene, er blant tiltakene OF har spilt inn.
2) Potensielt tilgjengelige
strandsonearealer:

Søknader om nye bygninger i
100-metersbeltet langs sjø

De deler av
strandsonen som ifølge
grunnlagsdataene er
potensielt tilgjengelige
for opphold og aktiviteter
som bading, piknik
med mer. Øyer uten
fastlands-forbindelse i
form av bru eller bilferge
er ikke medregnet.
Statistikken viser til
potensielt tilgjengelige
arealer og ikke faktisk
tilgjengelige arealer.
Arealene beregnes
ut fra terreng, veier,
jernbane, dyrket mark,
bygninger og kystlinje.
Tallene inkluderer alle
hellingsgrader.

Erstatningsbygg1 er medregnet. Antall søknader er

Kilder. Statistisk
sentralbyrå:
08917: Strandsoneareal på fastlandet, etter
helling og arealstatus
(dekar) (K) 2000 – 2019
www.ssb.no/statbank/
table/08917/
06505: Bygninger
i strandsona, etter
bygningstype (K) 2000 –
2019
www.ssb.no/statbank/
table/06505/
12685: Resultat av
byggesøknadsbehandling i områder
med ulike restriksjoner,
etter vedtakstype og
resultater (K)
2015 – 2018
www.ssb.no/statbank/
table/12685

minimumstall for de kommunene som faktisk har
rapportert. Andel innvilgede søknader er beregnet

Potensielt tilgjengelig
strandsoneareal2 på fastlandet inkludert øyer med
fastlandsforbindelse, dekar

ut i fra kommuner som har oppgitt resultat.

2015

2016

2017

2018

2000

2010

2018

2019

Potensielt
tilgjengelig
strandsone
1. jan 2019
(%)

Søknader / innvilget

Halden

2/2

2/2

0/0

4/4

3 348

3 269

3 225

3 224

Moss

6/6

2/2

0/0

0/0

2 454

2 354

2 308

2 301

52,7

Sarpsborg

17 / 15

4/4

2/2

2/2

1 758

1 712

1 654

1 648

24,3

Fredrikstad

12 / 10

23 / -

8/8

14 / 14

7 826

7 587

7 473

7 465

44,3

Hvaler

2/2

- /-

2/2

6 /6

7 301

7 112

7 024

7 019

45,9

Råde

0/0

-/-

4/4

- /-

996

963

949

948

34,8

Rygge

2/2

0/0

0/0

0/0

857

800

763

762

24,5

Vestby

10 / 4

6 /4

0/0

4/4

573

478

451

451

20,9

Ås

0/0

0/0

0/0

0/0

239

197

188

188

28,8

Frogn

1/1

6/5

4/4

-/-

941

883

869

868

24,6

Nesodden

1/1

8/7

0/0

7/7

904

820

809

804

25,8

Oppegård

0/0

0/0

0/0

0/0

438

394

393

393

43,4

1 093

979

965

33,7

Bærum

0/0

0/0

0/0

0/0

1 203

Asker

-/ 0

-/-

13 / -

-/-

846

778

708

706

20,9

Oslo

4/2

8/4

1/1

0/0

1571

1 475

1 272

1 267

30,4

Drammen

5/4

0/0

0/0

0/0

436

401

391

386

24,8

Lier

0/0

0/0

5/5

0/0

616

568

534

520

45,1

Røyken

15 / 11

16 / 12

19 / 17

7/6

775

753

738

738

25,2

Hurum

8/8

2/2

0/0

1/1

2 434

2 370

2 339

2 326

35,5

Horten

0/-

0/-

0/-

-/-

2 458

2 385

2 338

2 332

56,1

Tønsberg

1/1

1/0

3/3

0/0

2 129

1 999

1 911

1 901

39

Sandefjord

0/0

0/-

4/4

10 /10

4 392

4 205

4 061

4 043

36,2

Svelvik

5/5

7/4

0/-

0/-

793

773

763

761

29,7

5 921

5 794

5 783

44,5

500

464

457

20,9

Larvik

0/0

7/4

0/0

11 / 8

6 080

Sande

4/0

17 / 17

-/-

25 / 25

528

Holmestrand

1/1

-/-

-/ -

-/-

400

394

379

370

34,6

Re

1/1

0/0

0/0

0/0

385

378

368

368

57,3

Nøtterøy

11 / 7

8/8

10 / 10

-

-

-

2018: Færder

-

Tjøme

11 / 4

3/3

40 / 40

-

-

-

2018: Færder

-

Færder
18/16
4 414
4 173
4 005
3 992
Arealstatus i strandsonen
og fordeling av tekniske
Sum 120 / 73
120 / 78 115 / 100
109 / 103
57 095 54 735
53 150 52 986
inngrep. Status per 1.
januar. Kommune. Prosent 1) Erstatningsbygg kan i noen tilfeller bidra til å bedre tilgjengeligheten, f.eks om ei sjøbu
www.ssb.no/strandsone
rives for å slippe fram kyststien og man i stedet kan øke størrelsen på en fritidsbolig.
MERK: Mange ønsker om å bygge i strandsonen stoppes allerede i første kontakt
med kommunen uten av søknad blir sendt.
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53,4

32,1

87%

fikk tillatelse

7294 nye bygninger

Fra 2015 til 2018 ble det søkt
om 464 dispensasjoner
fra byggeforbudet rundt
Oslofjorden. 368 (87%) fikk
tillatelse.

har blitt bygget i strandsonen i Oslofjorden
fra 2000 - 2019.
Disse fordeler seg slik:
• Fritidsboliger 1231
• Boliger 2021
• Garasjer og uthus 3087
• Koie, seterhus o.l. 7
• Fiskeri- og landbrukbygning 33
• Industri og lagerbygg 349
• Andre bygninger 566

Bygninger i strandsonen

2000

2016

2017

2018

2019

Bare fra 2018 til 2019 har det blitt
oppført 262 nye bygninger.

Antall registrerte bygninger, alle typer

1 111

1 261

1 270

1 275

1 280

689

826

829

834

845

2 755

3 037

3 045

3 053

3 067

5 130

5 690

5 715

5 744

5 764

3 416

3 810

3 832

3 839

3 845

544

600

600

605

608

1 023

1 191

1 203

1 215

1 218

1 146

1 288

1 311

1 317

1 320

332

361

361

363

364

2 156

2 268

2 280

2 291

2 297

1 733

1 856

1 860

1 866

1 871

257

273

273

273

273

1 644

2 035

2 053

2 068

2 080

2 143

2 575

2 602

2 625

2 647

2 358

2 650

2 676

2 704

2 711

901

1 024

1 029

1 037

1 039

183

226

227

242

250

1 413

1 534

1 538

1 543

1 550

2 239

2 540

2 551

2 581

2 588

859

1 023

1 031

1 034

1 054

1 414

1 738

1 751

1 770

1 781

3 188

3 703

3 747

3 765

3 792

1 084

1 258

1 264

1 272

1 278

3 621

4 081

4 118

4 146

4 177

1 052

1 185

1 187

1 191

1 197

295

317

322

327

328

114

134

134

134

134

-

-

-

2018: Færder

-

-

-

2018: Færder

4 728

5 379

5 414

5 446

5 464

47 528

53 863

54 223

54 560

54 822

4 109 dekar reduksjon
Fra år 2000 er potensielt tilgjengelig
strandsone redusert med 4 109 dekar.
En reduksjon på 7,2 %.

Ikke statistikk
Det finnes ikke statistikk over ulovligheter i
strandsonen, men kommuner som kartlegger
finner mange ulovlige tiltak. Eksempelvis fant
Vestby kommune over 300 ulovligheter i 2015.
Blant dem var 66 brygger, 55 plattinger, 21 gjerder,
17 båtopptrekk, 15 anneks/uthus, ti sjøboder og seks
paviljonger. Om alle kommuner gjennomfører
tiltak, vil man avdekke mange tusen lovbrudd
som hinder tilgjengelighet.
Oslofjordens Friluftsråd
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Kystled

Strømtangen fyr

Gjennom kystleden skal publikum kunne besøke enkle overnattingshytter i skjærgården og utøve
miljøvennlig ferdsel på eller ved sjøen. Kystled er enkel overnatting med fokus på aktivitet, friluftsliv og
kystkultur. I 2019 var 63 destinasjoner tilgjengelig for allmennheten. OFs rolle strekker seg fra å være
eier eller forvalter av hytter, med fullt ansvar for vedlikehold og drift – til kun å ha ansvar for booking og
kontakt med gjestene. Ressurser OF bruker kombineres med frivillig dugnadsinnsats.
Ny avdelingsleder kystled
Stine Greni tok i oktober fatt på jobben
som avdelingsleder for kystleden. Stine
kommer fra jobber i Oslo kommune hvor
hun har ledet utviklingsprosjekter innen
kultur, fritid og frivillighet. Hun er en ivrig
bruker av kortreist friluftsliv og har bosatt
seg langs kyststien i Åros for å komme
nærmere fjorden. I OF skal hun jobbe med å
videreutvikle og markedsføre kystledtilbudet
langs hele Oslofjorden.

Fornøyde gjester
I starten av 2020 gjennomførte OF en
brukerundersøkelse blant gjestene som
besøkte Kystledhytter i 2019. Over 500
personer tok seg tid til å svare på
undersøkelsen og kom med nyttig og
interessant informasjon som vil bli brukt i
videre-utviklingen av tilbudet. Svarene tyder
på at gjestene totalt sett er svært fornøyde
med muligheten for enkel overnatting
kombinert med nærhet til naturen. Gjestene
vurderer naturopplevelse og turmulighet i
området som de viktigste faktorene når de
skal velge overnattingssted.

Usikker 0,5 % I liten grad 1 %

I noen
I noen grad 7 %
grad
7%
I svært stor
grad 47 %

I hvor stor grad opplevde du at
ditt siste kystledopphold ga deg
valuta for pengene?
Usikker 1 %

Annet 6%
Bedrift 6%
Forening 6%

Familie / venner
uten barn 34 %

I stor grad
I stor
45 %
45grad
%

Enklere 5%

Høyere enn
forventet
25 %

Skole 5%
Barnefamilie 44%

Stine Greni
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Fordelingen av hvilke brukergrupper
som bor på kystledhyttene, basert på
egenrapportering ved booking.

Som forventet 69 %

Sist du besøkte en kystledhytte:
Hvordan vurderte du standarden
på selve hytta?

Betydelig løft av hyttene
I 2018 mottok OF 15 millioner kroner i et fond fra
Sparebankstiftelsen til vedlikehold av hyttene. 3
millioner ble tatt ut i 2019, og sammen med midler
fra Miljødirektoratet og spillemidler har pengene
blitt brukt til et betydelig løft av flere hytter. Blant
annet har Veierland skole blitt pusset opp og
renovert i samarbeid med Færder kommune,
Langgrunn har fått nye bad og en stor innvendig
oppgradering, mens Tåkeklokka har fått nytt tak og
restaurert klokketårn. Rødstua er et av de stedene
som har blitt utbedret mest, her har det blitt
utbedret råteskader, nytt fundament er på plass
og en stor innvendig oppgradering. Takket være
vedlikeholdsfondet og andre bidragsytere vil enda
flere steder få en oppgradering i 2020.

Langgrunn

Veierland skole

Søndre Langåra tåkeklokke

Kommandantboligen

Noen av hyttene som ble pusset opp med midler fra Sparebankstiftelsen DNB i 2019.
Booking, utvikling over tid
I 2019 økte antall bookede -døgn mer enn gjestedøgn. Det
kan bety at folk i større grad har bestilt store hytter uten at alle
plassene har blitt fylt opp. Hyttene på Hovedøya i Oslo, Tiern og
Kiosken, har vært stengt pga. kommunens opprusting av hele øya.
Homlungen har hatt kortere sesong pga oppussing.
33.000

Gjestedøgn
28.800

30.000

30.800

Tilsynsvakter
Alle hyttene har tilsynsvakter. I ytre fjord er mange av
disse knyttet til foreninger som har ansvar for driften,
mens for hyttene i indre fjord er de engasjert av OF.
18 tilsynsvakter meldte i 2019 inn 2293 timer. Uten
denne innsatsen ville ikke kystleden gått rundt.

30.913

24.300

Bookingdøgn
3935

3800

4155

4329

4516

3185

Antall hytter tilgjengelig
46
2014

49

2015

56

2016

61

62

63

2017

2018

2019

Antall overnattingsdøgn, bookingdøgn og antall hytter siste fem årene.
Gjestedøgn = Antall personer totalt på hytta
		
(egenrapportert ved bestilling)
Bookingdøgn = Antall dager hytta er i bruk

STAFETTPINNEN GIS VIDERE: John Godheim har vært
trofast tilsynsvakt for flere hytter i mange år – blant
annet Rødstua. I år overtok Birgit Rudi og Arne Lendl
stafettpinnen, og passer på hytta videre etter den store
oppussingen. John gikk dessverre bort i januar 2020, 87
år gammel. OF er takknemlig for tiden vi fikk med ham.
Oslofjordens Friluftsråd
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Hvalers første skole:

Kulturhistorien løftet inn i kystleden

HISTORIE I VEGGENE: Den gamle bygningen huser mange historier. De strekker seg helt fra 1700-tallet, da
bygningen var sete for presteenker, til langt opp i 1960-åra, da bygningen var skole for Hvalers mange unger.

Tekst: Julie Messel Foto: Hvaler Kulturvernforening
Flere tusen dugnadstimer har forvandlet Hvalers
første skole til en ettertraktet kystledhytte. Bli med på
historisk vandring, og overnatting, i et bygg som har
vært alt fra enkesete for prestefruer, til grendeskole,
bygdas bank og kommunalt knutepunkt!
Brekke skole på Kirkøy på Hvaler åpnet som
kystledhytte i april 2019, og har allerede første sesong
hatt nærmere 800 fornøyde gjester.
– Jeg legger ikke skjul på at det har vært et fantastisk
spennende arbeide å være med å renovere dette
huset, sier tidligere ordfører på Hvaler, Paul Henriksen,
om det unike bygget på Brekkesletta.

Paul Henriksen er leder for Hvaler Kulturvernforening. Her
står han ved syklene som følger med når hytta leies.
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5000 dugnadstimer
Henriksen har i mange år vært leder i Hvaler
Kulturvernforening, som eier Gamle Brekke skole. I
tillegg sitter han i OFs styre. Han er én av mange som
har lagt ned mange dugnadstimer for å muliggjøre
nye opplevelser i denne unike bygningen; over
5000 timer har frivillige lagt ned før den åpnet
som del av kystleden i mai 2019. Tidligere leder av
Skjærgårdstjenesten på Hvaler, Eivind Børresen, har
ledet selve dugnadsarbeidet. Det gamle bygget har en
lang og spennende historie, og har siden 1770- tallet
spilt en viktig rolle på Hvaler.

MALER: Frivillige maler den gamle skolebygningen.
Renoveringen har gått over seks år, og begynte så
smått i 2013. Det er Hvaler Kulturvernforening som eier
bygget, og som har stått for renovering. Midler har de
fått av blant andre Østfold Fylkeskommune og Sparebankstifttelen DNB.

KYSTLEDHYTTA Brekke skole: I mai 2019 ble Brekke
skole en del av kystleden.

Gamle Brekke skole på Hvaler, et
vindu mot historien
– Huset var i sin tid del av kirkens store
eiendom på Kirkøy. Etter at det hadde
fungert som enkesete for prestefruer
på Hvaler, de første ti-årene, ble det
tatt i bruk som skolebygning i allerede
i 1849. Da ble det øygruppas første
faste skole, og en av landets første
faste skoler utenfor tettbygd strøk,
forteller Henriksen.
Helt frem til 1960-tallet spilte skolen en
viktig rolle i Hvalers skolehistorie. Flere
øyboere husker fremdeles gymtimer i
2. etasje her med vinduer dekket med
hønsenetting.
Bygningen, først som et mindre
tømmerbygg i én etasje, antas å
være oppført i 1770, men er senere
endret en rekke ganger som følge av
bruksendringer. Dette kommer tydelig
til uttrykk i den bygningstekniske
rapporten som ble utarbeidet som
grunnlag for restaureringsarbeidet.
”Forvirrende interessant” var fylkeskonservatorens utsagn da han første

FINSTUA: Bygget er pusset opp fra innerst til ytterst: Her fra finstua,
der møbler fra 1800-tallet pryder flere av rommene.

gang besøkte det gamle skolebygget.
Et besøk i skolebygget er en reise i
historien.
Å søke penger fra stiftelser og andre
velgjørere er en erfaring han har tatt
med seg fra andre prosjekter i regi
av Hvaler Kulturvernforing som eier
bygget.
For selv om det å sette i stand et hus
fra 1770-årene gjøres på dugnad, så
kommer ikke ting av seg selv.
– Det har vært en omfattende prosess
i flere år. Og jeg er glad vi er i mål.
Nå gleder det meg stort å se at det
gamle huset fylles av barnefamilier
og grupper som får nye opplevelser i
dette spesielle huset, sier han.
Det er liten tvil om at dagens
offentlige samtale om klimakrise og
miljøbevissthet også betyr endrede
ferievaner for mange nordmenn. Hva
som er en attraktiv ferie for norske
barnefamilier endrer seg. I dag går
trenden mer i retning av jordnære

opplevelser som kanskje gir et
mindre karbonavtrykk enn lange
reiser. Det enkle og nære er i dag for
mange et svært godt alternativ, både
for eventyrlysten, lommeboka, og
samvittigheten.
- Min opplevelse er at vi har
besøkende som er opptatt av miljø
og natur, som liker nære opplevelser
som ikke nødvendigvis er kostbare. Vi
håper jo med Gamle Brekke, som vi
håper med alle kystledhyttene, at folk
med ulike økonomiske ressurser skal
få oppleve naturen og kysten – og få
kjenne seg som en del av historien,
sier Henriksen.

Brekke skole åpnet som kystledhytte
i mai. I hytta er det seks sengeplasser.
Prisen for et døgn er 1300 kroner
for ikke-medlemmer og 1100 for
medlemmer. Hytta ligger på Kirkøy,
Hvaler, ca 2,5 km fra Skjærhalden.
Sykler er inkludert i leien.

Oslofjordens Friluftsråd
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Tilrettelegging
Sentralt i OFs historie står oppkjøp eller avtaler om bruk av friområder. Disse må
tilrettelegges og driftes. Selv om mange områder nå ivaretas av kommunene eller
Skjærgårdstjenesten, har OF fortsatt ansvar for en stor portefølje med friområder.
I tillegg har OF driftsansvar for svaibøyer og kajakkstativ.
Rehabilitering av brygga på
Storsteilen
Brygga på nordøstsiden av
Storsteilen var i dårlig stand,
og den største delen av
brygga har manglet tredekke
i mange år. OF fikk tilskudd
for å rehabilitere brygga fra
Akershus fylkeskommune.
November 2019 ble arbeidet
med brygga sluttført.
OF forvalter og drifter mange
friområder i samarbeid
med Skjærgårdstjenesten.
Jevnlige oppgraderinger
gjør friluftsområder som
Hallangsodden, Sandspollen,
og Eltornstranda attraktive
å besøke. OF samarbeider
også med kommuner for å få
utført tilrettelegging som på
Storsteilene i Nesodden.

Nytt vær – nye utfordringer
Økt forekomst av ekstremvær gir nye utfordringer
for tilrettelegging. Flere runder med styrtregn, og
langt over normal nedbørsmengde i september, ødela
mye av arbeidet som har blitt gjennomført på stien i
Guttormsvauen. I september 2018 tok uværet «Knud»
med seg den nyetablert hengebrygga på Stuevika.
De fleste friområdene er i nærheten av sjøen, og tiltak
som gjennomføres må tåle vind, bølger og stormflo.
Oslofjordens Friluftsråd må tilpasse forvaltningen og
istandsetting av friområdene til de nye værforholdene.
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Oppgraderinger i Vestfold
I OFs friområder Ula - Fokksund, Nevlungstranda, Guslandsutmarka, alle i Larvik og i Moutmarka og Malurtodden,
i Færder, er det satt ut nye hvilebenker, ulike typer skilt,
redningsbøye og bygd klopper. Det er også gjennomført
generelt vedlikehold av toaletter og vegetasjonsskjøtsel
rundt kyststier og p-plasser i friområdene. En kyststiavstikker
i friområdet Fokksund-Ula er på oppdrag merket og skiltet
av Larvik og omegn turistforening. Etter tre år er endelig
vedlikeholdsarbeidet med en lang gangbru, som kyststien
går over, gjennomført i Guslandsutmarka.

Stuevika:
Teltplass med nytt sanitærbygg
Stuevika er et idyllisk friområde
på herlige Søndre Sandøy, Hvaler,
hvor du kan ta med deg telt og
overnatte. I juni åpnet endelig det
nye sanitærbygget på Stuevika.
Det populære telt- og friområdet
på Søndre Sandøy har lenge
hatt behov for oppgraderte
toalettfasiliteter. Noen synes kanskje
det er sjarmerende med utedo,
men OFs tilsynsvakt på teltplassen
er glad for å slippe «drittjobben»
med vask og tømming av disse i
sommersesongen. I tillegg til fire
WC, hvorav et er universelt utformet,
er det inne- og utedusj og vann
tilgjengelig ute.
Prosjektet er finansiert med støtte
fra Østfold Fylkeskommune,
Sparebankstiftelsen DNB og
gjennom spillemiddelordningen.

Storesand: Farvel og velkommen!
I mai vedtok OFs styre å sette i gang bygging av friluftshuset på Storesand.
Rivingen av den gamle bygningsmassen startet i september og grunnarbeidene
på de to nye byggene ble ferdigstilt i løpet av høsten. Storesand er en del av Ytre
Hvaler nasjonalpark og en viktig arena for telting, rekreasjon og som badestrand
om sommeren. Friluftshuset skal sørge for nødvendig service for alle brukerne av
området og bidra til formidling av naturverdiene. Straye Trebruk AS ble valgt som
totalentreprenør for prosjektet.
Friluftshuset bygges med elementer i massivtre. Total kostnadsramme for
prosjektet er 16,5 millioner kroner. Det er mange bidragsytere til bygget,
både Hvaler og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune, Ytre Hvaler
nasjonalpark og private har gitt vesentlige bidrag. Sparebankstiftelsen DNB
bevilget i 2015 2,5 millioner kroner, og fulgte opp med ytterligere 1 million i
desember 2019.
Friluftshuset er OFs største enkeltstående prosjekt noen gang, og
administrasjonen jobber kontinuerlig med å nå målet om fullfinansiering av
prosjektet. Målet er ferdigstilling sommeren 2020.

Ommen:
Utvidet friluftstilbud med
gapahuk
Ommen på Nesodden er et
område OF eier. Her er det
tre kystledhytter, mulighet
for å sette opp telt, bålplasser
og brygge med fergeanløp.
Akershus Fylkeskommune
har i flere år bidratt med
midler til opprustningen av
Ommen friluftsområde. I 2019
fikk vi på plass en gapahuk,
tilgjengelig for alle som
ønsker å overnatte.
Med en naturlekeplass
som bindeledd mellom
gapahuken og kystledhyttene
blir nye deler av området
attraktive. I sjøkanten er det
ny badestige til glede for alle
som liker å bade.
Oslofjordens Friluftsråd

2019

15

For friluftslivet

Tilrettelegging

Mange samarbeidspartnere utfører
oppdrag på våre friområder
Når OF omsøker midler til ekstra og nødvendige tiltak i
friområdene er det hovedsakelig Skjærgårdstjenesten som
utfører arbeidene på øyer i Ytre Oslofjord og i Breiangen
(havområdet mellom Moss - Horten - Sandebukta).
Friområder som Ommen, Sandspollen og Eltornstranda
i Indre Oslofjord driftes av en enhet som ligger under
Bymiljøetaten i Oslo kommune og av en enhet som ligger i
Bærum. Dette kommer i tillegg til flere større oppgaver OF
gjennomfører selv, bl.a. ved Ommen i Indre Oslofjord.
For friområdene Ranvikholmen, Mølen, Sandspollen og
Eltornstranda har det vært utført utbedringer av en rekke
toaletter og foretatt vegetasjonsskjøtsel, i tillegg til er
hvilebenker og bålpanner satt ut.
OF har engasjert lokale tilsynsvakter bl.a. i Larvik og ved
våre teltplasser på Hvaler som utfører en rekke større og
mindre oppdrag. Larvik og omegn turistforening har det
siste året bistått oss med å få på plass en kyststiavstikker i vårt
friområde Fokksund ved Ula.
Gjennom 17 år har vi hatt et samarbeid med Kirkens
bymisjon i Tønsberg. Gjennom et arbeidstreningsprogram
for rusmisbrukere utføres årlig skjøtsel og vedlikehold av
bl.a. stinett og toaletter i flere av våre friområder. Dette
er et arbeid som er muliggjort gjennom økonomisk
støtte fra Helsedirektoratet. Noen velforeninger og lokale
hytteeiere, som Sydhavna vel og Søndre Moutmarka
dugnadslag i Færder, gjør også en betydelig innsats
med vegetasjonsskjøtsel, fjerning av stillehavsøsters og
strandrydding på våre friområder her.

OF inviterte Fellesnemda for nye Asker, ledet av ordfører Lene Conradi (i midten), til OFs friområde Mølen
sør for Hurumhalvøya. Mølen er eid av OF og er godt
tilrettelagt for friluftsliv.

Rett ut kajakklagring
Kajakkpadling er i vinden og det blir stadig flere som får opp
øynene for denne formen for båtliv. Ordningen er populær og
på de aller fleste stativene er det lange ventelister.
Et nytt kajakkstativ med 20 plasser ble i samarbeide med
Nesodden kommune, Alværn vel og OF satt opp ved friområdet
Alværn. Dette er et av de få kajakkstativene hvor der fremdeles
er ledige plasser. For å gjøre det lettere å ta opp og sette ut
kajakken ved stativet på Slependen, ble det satt ut ny rampe.

Rett ut kajakklagring, stativer 2019
Kommune

Booket

Plasser

Sollerud

Oslo

59

64

Sjølyst

Oslo

48

50

Ormøya

Oslo

54

54

Horten

Horten

6

6

Fjærholmen

Færder

12

12

Knarberg

Færder

6

6

Slependen

Asker

22

24

Helgeroa

Larvik

6

6

Vallø

Tønsberg

6

6

Solvik, Høvik

Bærum

24

24

Frognerkilen

Oslo

8

8

Svestad

Nesodden

12

12

Alværn

Nesodden

8

20

271

292

Totalt

Når det er ønske om kajakkstativer med plass til mer
enn 12 kajakker, er en mulighet å bygge stativet i tre.
Her er et stativ med plass til 20 kajakker med låsbart
stativ for padleårer.
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Svaibøyer

Sør i Ommane, Larvik, er en av naturhavnene i Oslofjorden hvor det er svaibøye.

Oppgradering av bøyer
OF har 55 svaibøyer i hele
Oslofjorden. Målet er å
gjøre drift og vedlikehold
enklere og samtidig gi
bøyene økt tåleevne.
En oppgradering, som
startet høsten 2019, vil
foregå i samarbeid med
Skjærgårdstjenesten.
Innen båtsesongen starter
opp ved påsketider er
målet at alle bøyer skal
være klare.
Svivler
I midten av mai oppdaget
vi at svivler byttet kun
måneder tidligere begynte
å gå i oppløsning. Årsaken
til at dette skjedde er
sannsynligvis galvanisk
korrosjon, som kan oppstå

•
•
•
•
•

om det er kontakt mellom
to metaller av ulik edelhet.
Svivlene var rustfrie, men
ikke av den kvaliteten
leverandøren gikk god for.
For å være sikker på at folk
ikke lå i bøyer som kunne
ryke, valgte OF å stenge
alle bøyene for bruk inntil
nye sertifiserte svivler
var på plass og alle bøyer
og moringssystem var
sjekket.

Osloøyene
På sommeren startet Oslo
kommune en storstilt
renovering av Langøyene.
Det førte til at alle bøyene
ved osloøyene måtte
fjernes. Disse kommer til å
bli flyttet.

Bøyer tatt inn
En bøye ved Løvøya ved
Horten, Utgårdkilen,
Hvaler og Kaholmen,
Fredrikstad, ble tatt inn.
En av bøyene ved Tisler,
også Hvaler ble tatt inn,
men ble satt ut igjen noe
seinere. Fra 14. juni var alle
bøyene i sjøen friskmeldt,
og sesongen fortsatte
som normalt. Målet er at
alle bøyer som ble tatt inn
skal være oppgradert og
på plass før båtseongen
starter ved påsketider 2020.

Svaibøyene er et
populært tilbud
Regler for bruk av bøyene
til båtfolket, og
De som har OF-vimpel har førsterett til å bruke bøyene.
engasjementet rundt
Bøya er beregnet for båter opp til 8 tonn deplasement.
dem er stort. Da vi
opplevde
problemer,
Det er ingen begrensning på hvem som kan kjøpe vimpel.
var det derfor lett å
OFs vimpel skal føres synlig på båten.
spre informasjon. Både
Maks liggetid er 24 timer.
Facebook (bildet), media
og e-post ble brukt.
Oslofjordens Friluftsråd

2019

17

For friluftslivet

Skjærgårdstjenesten
OF er bidragsyter og samarbeidspartner i Skjærgårdstjenesten. Tjenesten er også OFs viktigste samarbeidspart.

Skjærgårdstjenestebåten ”Elise” på vei hjem etter en ryddeaksjon i viktige hekkeområder på Rauer i Larvik. Prosjektet ”Før
fuglene kommer” har som mål å rydde marint avfall utenom hekketiden - her sammen med Skjærgårdstjenesten, Larvik
kommune, Kystlotteriet og OF.
I 2019 bidro Staten med kr
8 845 000 til Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden.
I tillegg ble tjenesten på
landsbasis tildelt 5 millioner
for innsats mot marin
forsøpling og 5 millioner til
etablering av nye enheter.

1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000

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

400 000

Marin forsøpling
Skjærgårdstjenesten er en sentral aktør i
kampen mot marin forsøpling. I Oslofjorden
har OF en rekke aksjoner som gjennomføres
i samarbeid med det forskjellige enhetene
i Skjærgårdstjenesten. På landsbasis fikk
ble det gitt fem millioner til rydding og
bortkjøring av marint avfall. Når det er
snakk om å utvide tjenesten er også marin
forsøpling et hovedargument. Arbeidet med
marin forsøpling har økt betydelig i omfang
de siste årene, med mange aktører som
etterspør assistanse fra Skjærgårdstjenesten.
Tiltak mot marin forsøpling er viktig, men
innsatsen må ikke bli så omfattende at
det går ut over drift og forvaltning av
friluftsområdene. Ny ryddeportal og bedre
organisering av strandryddingen kan bidra
til at Skjærgårdstjenesten får kapasitet til å
utføre alle oppgavene de er pålagt.

300 000

Skjærgårdstjenesten skal

200 000
100 000
2015

2016

2017

2018

2019

OF bidrar i finansieringen av

Skjærgårdstjenesten. I 2019
var bidraget kr 818 850.
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· Sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt
slik at de gir mulighet for en variert naturopplevelse.
· Ivareta naturmangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å
ta vare på naturen.
· Stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivsområder.

24 460 sekker tilsvarende
298 433 kg fra ordinær renovasjon
på friområder ble ryddet av
Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden i 2019.

Tilrettelegging for kajakk
Skjærgårdstjenesten gjør et omfattende arbeid med å tilrettelegge friluftsområdene, både ny tilrettelegging og reparasjoner.
Her bygger Færder-enheten en padlehuk for Vestfold
fylkeskommune som del av padleleden.

Skjøtsel av friområder
Skjærgårdstjenesten gjør en betydelig
innsats for å sørge for at friområder på
øyene ikke gror igjen. Her rydder Thomas
Warren Eriksen fra Fredrikstad-enheten
en gresslette på Letretangen i Fredrikstad.
Jobben er del i restaurering av slåttemark.

Tilrettelegging
for båtfolket
På Søndre
Missingen i
Fredrikstad
har Fredikstadenheten laget
ny brygge. Flere
av enhetene
bruker høsten
og vinteren
på å reparere
eller lage nye
tilrettelegginger.

Transport av beitedyr
Som skjøtsel av kulturlandskap og for å hindre gjengroing. Uten beitedyr
blir det for ressurskrevende å holde vegetasjonen åpen. Etter rydding av
vegetasjon, må beitedyr settes på beite for å hindre at det gror igjen på nytt.
Her har enheten i Moss fått lastet sau ombord. Turen gikk til Store Sletter,
Råde og Eldøya, Rygge der sauene, sammen med storfe, hjalp til med å holde
øyene åpne.

Vrakbåter
Rundt om i fjorden er det mange
forlatte båter. Disse utgjør et
miljøproblem om de ikke fjernes.
Skjærgårdstjenesten er med sin
lokalkunnskap og arbeidsbåter
godt egent til å fjerne utrangerte
båter.
Uansett hvem som fjerner dem
er det ressurskrevende og ideelt
sett burde det være unødvendig.
Mange, inkludert OF, ønsker å
få på plass et småbåtregister
og utvidede panteordninger
for vrakbåter. Her fjerner
enheten Breiangen et jollevrak i
Drammen.
Oslofjordens Friluftsråd
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Kompetanse

Kampen mot marin forsøpling

Store mengder søppel
havner på norske
strender og registrering
av denne marine
forsøplingen kan si oss
noe om sammensetning
og dermed kilder til
plastavfall i havmiljøet.
I Indre Oslofjord er
søppel fra husholdning/
personlig forbruk og
sanitær dominerende i
antall, mens søppel fra
industri og husholdning
dominerer i henhold
til vekt. I Ytre Oslofjord
er det søppel fra fiskeri
og husholdning som
dominerer henhold til
antall, mens det i henhold
til vekt er søppel fra
industri og husholdning
som dominerer.
Strandsøppel dypdykk

Intensivering av jakten på kildene. Hvem har forsøplet?
Marin forsøpling har mange ulike kilder og det kan være
en omfattende prosess å indentifisere disse kildene.
Registrering av strandsøppel er det eneste indikator
som kan si noe om opprinnelsen til avfallet. Når kilden er
identifisert, kan det settes inn forebyggende tiltak. Denne
kunnskapen har vært mangelfull i Oslofjordområdet.
I 2019 har Norsk Institutt for vannforsking (NIVA),
kompetansebedriftene SALT Lofoten og OF analysert og
sortert strandsøppel fra ulike ryddeaksjoner rundt om i
Oslofjorden. «Dypdykket» i strandsøppel har involvert både
«søppeleksperter» og næringsaktører.
OSPAR-stranda på Akerøya
Den årlige ryddingen av den 100 meter lange
referansestranda, der alle funn registreres,
ble gjennomført på vårparten. Av de sju
norske strendene som inngår, er Akerøya
fortsatt den stranda hvor det registreres
mest søppel i antall pr. meter strandlinje.
I september 2019 deltok OF på en
erfaringssamling for alle OSPAR-strendene
i Norge i regi av Miljødirektoratet. Nordre
Langåra i Asker ble for første gang kartlagt
med OSPAR-lignende metodikk i 2019.
NIVA har gjennomført analyser av plasten
og funnet ut at det var polyetylen (PE) og
polypropylen (PP) som dominerte på begge
strendene. Dette skyldes trolig at denne
typen plast er de mest brukte plasttypene,
samt at de flyter i sjøvann. Gjennom
analyser av søppel fra Ytre Hvaler har vi
også registrert at en stor andel søppel
trolig har utenlandsk opphav, hele 43 land
var representert.
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Død laksand i Hallangspollen, Frogn. Bilde tatt i forbindelse
med en ryddeaksjon i et sivområde på vårparten.

Ryddeinnsats før fuglene kommer
På verdensbasis dør minst én million sjøfugl årlig på
grunn av marin forsøpling. Viktige hekkeområder er ofte
vanskelig tilgjengelig, og rydding må skje tidlig om våren.
En rekke områder rundt om i fjorden har blitt ryddet i
samarbeid med Skjærgårdtjenesten, Statens naturoppsyn,
Naturvernforbundet og lokale samarbeidspartnere som
Fjorden Ren, kajakklubber og lokale fugleforeninger.Søndre
Lauer (Hvaler), Tofteholmen (Hurum), Småskjær, Storskjær
og Hallangspollen (Frogn), Goenvad og Søster (Fredrikstad),
Rauer (Larvik) samt Rødskjær og Østenskjær (Horten)
ble ryddet. OF er koordinator i Oslofjorden, og i november
gjennomførte vi et evalueringsmøte for prosjektet.
Områder som sjelden eller aldri blir ryddet
Selv om ryddeaktiviteten aldri har vært høyere blant
frivillige og profesjonelle, finnes det fortsatt områder som
i liten grad blir ryddet. Plast og annet avfall brytes ikke ned
og over tid vil det etter hvert blandes inn i jordsmonnet.
Rydding av slike områder er en svært krevende oppgave, og
noen ganger er det kanskje best å la slike masser være i fred.
• Samuelkilen: I 2018 ble en bukt på Mellom-Bolæren i
Færder nasjonalpark ryddet med gravemaskin. Et utvalg av
massene ble spart for kjemisk analyse. Målet var å finne ut
hvilken type plast som var akkumulert. Det ble også sett på
om massene innhold miljøgifter. NIVA har foretatt analysen
og laget rapport. Konklusjonen er at det er en krevende
og stor vurdering å finne ut om slike plastinfiltrerte
jordmassene ryddes maskinelt eller bør bli liggende. Flere
tester bør utføres, f.eks hvordan det påvirker biologisk
mangfold, habitatet og dyrelivet.
• Fredagshølet: Fredagshølet er en skjermet bukt vest
på Seiløy og er en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark.
Bukten er et yndet tilholdssted for båtfolk, men den
fanger også opp mye søppel som driver i land fra havet.

Også i dette prosjektet ønsket vi å finne mer om effekten av
maskinell rydding. Maskinell rydding fjerner store områder med
plastinfiltrert jordsmonn, men arbeidet er svært tidskrevende og
kostbart, og man kan risikere å remobilisere plast og mikroplast
til andre deler av det marine miljø.

Profesjonell rydding av sårbare og utilgjengelige områder
Mange steder langs kysten blir sjelden eller aldri ryddet av
frivillige på grunn av begrenset tilgjengelighet eller mangel på
kunnskap om ryddebehov. Det kan ikke forventes at frivillige
skal ta ansvaret for ryddingen av alle områder eller typer avfall.
I sårbare/vernede naturområder og fuglereservater er det også
stort behov for mer rydding. I slike områder er det ikke ønskelig
med store frivillige ryddegrupper. Tidspunkt er også av stor
betydning, da forstyrrelsene kan ha svært negative konsekvenser.
Det er derfor behov for å supplere den frivillige ryddingen med
profesjonelle aktører som har riktig kompetanse og utstyr.
OF har etablert kontakt med Forsvarsbygg og inngått avtale om
rydding av Rauer, en øy i Fredrikstad kommune. Rauer er kjent for
å være en del av kystforta som utgjorde Ytre Oslofjord festning.
Ilandstigningsforbud og den avgrensa aktiviteten gjør at øya er en
av de mest urørte og unike av øyene i Oslofjorden. Dette har også
ført til at marint avfall har fått lov til å bygge seg opp over tid.

Utrangerte fritidsbåter
Med mål om å samle ulike aktører og skape et faglig nettverk
for håndtering av hensatte og utrangerte fritidsbåter (vrakbåter,
primært over 15 fot), har OF tatt initiativ til å danne en faggruppe.
I gruppene sitter kommunene Asker, Bærum, Drammen,
Nesodden, Tønsberg (v/Tønsberg Havn), Oslo (v/ Bymiljøetaten,
Skjærgårdstjenesten), Oslo Havn, Borg Havn, Marinreparatørene
og Kongelig Norsk Båtforbund.

Fjerning av restene av en båt på Søsterøyene i Ytre
Hvaler nasjonalpark – en ressurskrevende affære.

Koordinering og samordning
OFs kompetanse og store geografiske nedslagsfelt,
gjør organisasjonen til en sentral aktør innen
arbeidet mot marin forsøpling i Oslofjordregionen.
Skjærgårdstjenesten, hvor OF er sekretariat, har lang
erfaring med strandrydding og gjør en viktig jobb
I samarbeid med relevante bransjeaktører, er det initiert et håp
for å redusere mengden marint avfall. OF har også
om å få godkjent flere mottak for innlevering av vrakbåter. Så
godt samarbeid med Hold Norge Rent og Senter
langt har OF bidratt med midler til fjerning av 14 eierløse båter
for Oljevern og Marint Miljø, og er involvert i flere
over 15 fot og 44 under 15 fot.
av deres prosjekter, f.eks. Strandryddedagen, Før
fuglene kommer, Hold høsten ren, Adopter en strand,
Ryddestasjoner
Refusjonsordningen for håndtering av herreløst avfall,
OFs ordning med ryddestasjoner legger til rette for impulsiv,
nasjonalt ryddeprosjekt og ny ryddeportal. I tillegg
uorganisert søppelrydding «i farta». Tiltaket er utvidet til seks
har vi etablert et samarbeidsforum for fylkesmennene
nye kommuner i Vestfold: Larvik, Sandefjord, Færder, Tønsberg,
rundt Oslofjorden. OF har i forkant av årets ryddeHolmestrand og Drammen. Ryddet søppel meldes til kommunen
sesong samordnet og forbedret opplegget for å melde
enten via kommunenes sentralbord (servicetorg / servicesenter)
inn og få hentet søppel fra ryddeaksjoner, særlig fra
eller app. Kommunen henter så søpla. På øyer gjøres dette
landsiden, sammen med avfallsselskap, kommuner og
av Skjærgårdstjenesten. Videreutvikling av stasjonene skjer i
samarbeid med kommunene, Naturvernforbundet og Kystlotteriet. Skjærgårdstjenesten.

Finansiering av
innsatsen mot marin
forsøpling
• Miljødirektoratet
• Handelens Miljøfond
• Egne midler

OF

David Pettersen Eidsvoll og Inger Lise Nerland
Bråte fra Norsk Institutt for Vannforsking analyserer
småbiter av plast for å identifisere kildene.

Ryddeaksjoner
Koordinering
Søknader
Rapportering

Samarbeidparter
• Skjærgårdtjenesten • NIVA •
Statens naturoppsyn • SALT Lofoten
• Nasjonalparkene • Kommuner • Havner
• Hold Norge rent •Jobben Frelsesarmeen
• Clean Sound• Naturvernforbundet • Mepex
• Kystlotteriet • Kajakk-klubber • Marinreparatørene
• Kongelig Norsk Båtforbund • Kambo Marina
• Lindøya Slipp • Fjorden Ren • NoWaste
• Fjorden Ren • Lindøya Slipp
• Senter for Oljevern og marint miljø
• Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
• Fylkesmannen Oslo og Viken
•Lokale fugleforeninger
• Frivillige

Oslofjordens Friluftsråd
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Kompetanse

Stillehavsøsters
Østersrydding: Innsatsen mot stillehavsøstersen og dens
utbredelse fortsatte både i Vestfold og Østfold i 2019,
prosjektets andre år. Vestfold fylkeskommune er sammen
med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ansvarlige
for prosjektet i Vestfold. OF er her samarbeidspartner og
prosjektets feltapparat, med ansvar for planlegging og
gjennomføring av ryddedugnader, undervisningsopplegg,
samt kartlegging av utbredelse og bestandsstørrelse i
utvalgte områder. I Østfold er prosjektet langt mindre og
mer rettet mot undervisning. OF har fått økonomisk støtte
fra Miljødirektoratet, de involverte fylkeskommunene og
Fylkesmannen til prosjektene.

Nytt av 2019 er at prosjektet i Vestfold fikk en enhetlig profil
utad, også grafisk (t-skjorter, vester, roll-ups, plukkeveileder
og plakater), og tok navnet Østersdugnaden.
Oppsamlingspunkt: Et stort fremskritt for å effektivisere
frivillig innsats var etablering av såkalte oppsamlingspunkt
for stillehavsøsters. Dette består av kurver festet til en stolpe
med et informasjonsskilt som forteller om hvordan man kan
bidra. Prosjektet sørger for tømming av kurvene.
Grunnet manglende avklaring fra Mattilsynet ble ikke
innsamlede skjell benyttet som jordforbedringsmiddel i
2019. Skjellene ble deponert på et mellomlagringspunkt.

Tonnevis: 146 strender i Vestfold ble kartlagt og ryddet
for over 13,5 tonn stillehavsøsters i 2019. I tillegg ble 26
strender kartlagt uten at det ble iverksatt ryddetiltak,
enten fordi tettheten av stillehavsøsters var så lav at tiltak
ikke var hensiktsmessig, eller at strendene ble ryddet i
forbindelse med kartleggingen. Blant disse strendene
ligger 6 i verneområder. I Østfold ble et titalls strender
kartlagt og ryddet for et par-tre tonn stillehavsøsters.
Stillehavsøsters er fortsatt en «snakkis» med stor
mediainteresse og betydelig profilering.
Stillehavsøstersen er permanent etablert i nordiske
kystfarvann og kan ikke utryddes. Likevel kan
rydding være hensiktsmessig i friluftsområder, på
badestrender og i områder der stillehavsøstersen
skaper særlige problemer for biomangfold og
rekreasjon. Det fordrer at mange hender bidrar. Her
fra en ryddeaksjon på Djupeklo i Fredrikstad.

Kulturlandskapsskolen
Kulturlandsskapsskolen er et samarbeidsprosjekt
mellom OF, Færder nasjonalpark og fylkesmannen i
Vestfold. Formålet er å spre kunnskap om historiske
kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel.
OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler
kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring.
I 2019 er det gjennomført tre kurs med totalt 92
deltakere

Praktisk skjøtsel av en slåttemark ved Moutmarka.
Deltakerne fikk innsyn i flora og insektsfauna i enga i
forkant av slåtten. Så ble det gitt en innføring i slått med
ljå og demonstrert bruk av tohjulstraktor.
Praktisk og målrettet skjøtselspleie på Bolærne.
I tillegg til skjøtselspleie var temaene artsmangfold
og landskapsbilde. Vi lærte prinsipper for effektiv
vegetasjonsrydding. Verdien av hule eiketrær ble
diskutert og det ble stiftet bekjentskap med flere
særegne planter og insekter.
Beiteseminar for beitedyrholdere og forvaltere.
Tema var bl.a. kartlegging av beiteressurser i Færder,
kulturlandskap og tilskuddsordninger, beiteressurser
- bruk og tilskudd, dyrehold og beiting ved Bogstad
gård i Oslo, erfaringer med kystgeit, erfaringer fra
beitedyrsesongen, beitedyrkoordinators rolle, og bruk av
Nofence.
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Mellom-Bolæren

Kompetanse

Kyststien

I slutten 2019 var det 641 km
kyststi langs Oslofjorden som
er skiltet, merket og registrert i
kartverkets database over turog friluftsruter. I alle kart på
OF nettsider oslofjorden.org
speiles de offisielle kyststiene
registrert i Kartverket.

Sherpaer fra Nepal bygger en steintrapp på kyststien i Ås i
november. Stein er kjørt inn med helikopter, men trappene bygges
med håndkraft. OF har fulgt prosjektet fra sidelinjen.

Kyststiene lever sitt eget
fremadstormende liv
Stiene langs kysten som OF
har kjempet for sammen med
kommunene siden 90-tallet
lever nå mer og mer sitt eget
liv. Folk publiserer daglig sine
opplevelser på kyststiene i sosiale
medier og refererer til kyststier
som et selvsagt tilbud der de bor.
Det er nettopp tilgjengeligheten
til strand, sjø og svaberg –
opplevelsen av fri vandring - som
gir folk en merverdi i hverdagen.
Dette er god folkehelse!
Samarbeid med kommuner og
andre friluftsorganisasjoner har
preget 2019
En utredning med alternative
stitraseer fra Engersand og
sørover i Lier kommune,
ble overlevert og presentert
kommunen for videre avgjørelse.
Arbeidet med kyststi fra Hyggen
til Liers grense er videreført inn i
nye Asker kommune.
OF har bistått Råde kommune
med å bytte ut alle skiltene på
kyststien etter ny mal.

Onsøy-prosjektet, der over
50 grunneieravtaler ble
gjennomgått og mange av disse
fornyet, førte til ny merking
og skilting flere steder. Ny
kyststistrekning er kommet til i
Frogn kommune fra Skiphelle
og hele veien til Vestby.
Frognmarkas venner har stått for
etableringen med bistand fra OF.
Etablering av ”sherpatrapper”
mellom Ås og Oppegård har
gjort stien både enklere å gå
og mer spektakulær takket
være Ås lokale turlag. OF har
sittet i arbeidsgruppa og fulgt
prosjektet hele veien.
I Vestfold har OF hatt tett
samarbeid med flere kommuner
for å bistå skilting, tilsyn og hatt
rådgivende befaringer.
I Østfold har vi frisket opp kyststinettverket med kommunene og
med svenske kontakter skapt
gjennom tidligere prosjekter
som Rekreative ruter og
Tilgjengelig friluftsliv.
OF deltok også på stikonferansen
i Bergen.

Antall km innmeldt kyststi i 2019:
Kilde: kartverket
Færder
25,2
Sandefjord 59,2
Tønsberg
17,9
Horten
3,9
Larvik
34,8
Hvaler
44,7
Rygge
32,2
Fredrikstad 111,7
Råde
19,0
Sarpsborg 29,2
Moss
34,3
Halden
71,8
Svelvik
14,7
Sande
10,8
Bærum
23,2
Ås
4,9
Frogn
7,7
Asker
16,8
Nesodden
6,0
Oppegård
0,5
Hurum
26,4
Lier
1,5
Røyken
3,0
Oslo
31,6
Holmestrand 10,6
Kartportalen til OF har gjennom utallige
innsendinger av kyststistrekninger til Kartverket
blitt et godt verktøy å benytte seg av for å finne
stiene. Hjemmesidene våre inneholder nå både
turforslag til publikum og beskrivelser av våre
mange prosjekter.
Kartverket viser registrerte kyststier.
Kommunene oppfordres til å sørge for at
kyststiene meldes inn til Kartverket.
Oslofjordens Friluftsråd
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For friluftslivet

Kompetanse

Kartlegging og
verdsetting
Sentralisering og fortetting
legger stort press på grøntarealer
i kommunene. Hvis ikke
områdene kartlegges, står viktige
friluftsområder i fare for å bli bygget
ned. OF har vært engasjert som
prosjektkoordinator.

PÅ TUR LANGS AKERSELVA, Oslo. Prosjektleder Gunnhild
Laxaa på tur med Tutta langs Akerselva, et av mange
registrerte områder. Mange små områder, langt mindre
kjente enn denne elvestrekningen, er kartlagt og verdsatt.
Kunnskapen om bruken til lek og friluftsliv er basert på
lokal kompetanse. Foto: Pål Kvalnes.
I 2014 initierte Klima- og Miljødepartementet prosjektet
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder».
Ambisjonen er at norske kommuner skal få oversikt over
hva de har, slik at de kan utvikle og ivareta arealer for
friluftslivet.
Nordmenn er aktive friluftslivsutøvere, men hvor ofte vi
driver med friluftsliv, hva vi gjør og hvor vi gjør det, endrer
seg hele tiden. Noen liker å gå tur i områder hvor man
møter mange andre og har høye krav til tilrettelegging,
mens andre går på tur for å oppleve stillhet eller uberørt
natur. Derfor er det viktig å ivareta områder med ulike
kvaliteter.

- Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å
drive et variert friluftsliv i nærheten av der de bor. Det er
vanskelig for kommunene å nå dette målet uten å vite
hvilke områder som brukes til friluftsliv i dag, sier Gunnhild
Laxaa, rådgiver i Oslofjordens Friluftsråd.
Avhengig av frivillige
Laxaa har vært med på gjennomføringen av prosjektet i
Oslo kommune, hvor bruk av frivillige var avgjørende for et
godt resultat.
– De aller fleste har hørt om Huk, Frognerseteren og
Ekebergsletta, men for også å få med områder som er
viktige lokalt i bydelen trengte vi hjelp fra dem som kjenner
områdene best, sier hun.
Kartleggingen har derfor blitt gjennomført i lokale arbeidsgrupper bestående av frivillige med god lokalkunnskap og
hjerte for friluftsliv. Gruppene har gått systematisk til verks,
og registrert både store og små områder.
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– Gjennom prosjektet er kunnskapen om nærområdene
deres registrert og gjort tilgjengelig for alle, forteller Laxaa.
Nå håper hun at denne kunnskapen blir tatt i bruk.

Et viktig verktøy
Resultatet av prosjektet er et temakart som legges ut
på Miljødirektoratets kartdatabase, naturbase.no. Hvis
man trykker på et av områdene i kartet vil man få opp en
oversikt over hva området brukes til og om det har noen
spesielle kvaliteter.
– Med noen få tastetrykk kan kommunen, utbyggere eller
andre finne informasjon om at det lille skogholtet brukes av
naboungene til lek og gjemsel, eller at det grønne draget
mellom blokkene er en viktig snarvei til jobb og skole, sier
Laxaa.
Denne informasjonen er ikke lett tilgjengelig i dag. Uten
kartlegging står dermed områder i fare for å bli utbygd.
Hvis kartleggingen blir tatt aktivt i bruk kan den være
et viktig verktøy for å forhindre nedbygging av viktige
friluftslivsområder, og sikre en utvikling som ivaretar
friluftsinteresser.
– Derfor er det viktig at kommuner som ikke har fullført
prosjektet kommer i mål så fort som mulig, sier Laxaa.
Det kan Oslofjordens Friluftsråd være med på å bidra til.

Ulike roller
OF har nemlig også vært involvert i prosjektet på andre
måter enn i Oslo. I både Østfold og Akershus har rådgivere
fra friluftsrådet vært engasjert som prosjektkoordinator.
– Vår rolle har vært å bistå kommunene med alt fra

Det skal være under 500 meter til nærmeste friluftsområde. Avstand og tilgang
til friluftslivsområder har direkte effekt på bruk.

- Stortingsmelding 18 (2015-2016)

LYSAKERELVA: Er verdsatt som et som svært viktig friluftslivsområde. Langs elva er det turveier på begge sider og
elvedalen utgjør en viktig grøntkorridor for både gående og syklende. I kartet til venstre ser man området med grønn
farge. Ved framtidig planlagt arealbruk vil kommunen være oppmerksom på områdene, inkludert stier og smett som
fører til turveisystemet. Bildet viser utsikten sørover fra Fåbro.

informasjon, gjennomføring av folkemøter, tips til hvordan man
kommer i gang, kvalitetssikring av resultatet og gjennomføring av
høringer, forteller Laxaa.
Mange av kommunene har fullført prosjektet og de har allerede
begynt å ta i bruk informasjonen som har kommet frem.

Kartlegging og verdsetting
•

Sjekk hvordan det står til med din
kommune på www.naturbase.no

•

I Oslo har over 1400 friluftslivsområder
blitt registrert.
• En vid definisjon av friluftsliv er
benyttet: Friluftsliv er opphold og fysisk
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandringer og naturopplevelse.
I prosjektet er også snarveier og
lekeområder inkludert.

ET VIKTIG PROSJEKT nærmer seg slutten; OF
har vært involvert i arbeidet med Kartlegging
og verdsetting av friluftslivsområder, et prosjekt
som har pågått siden 2015. Resultatet er et godt
og helhetlig kunnskapsgrunnlag om friluftsliv,
og et verktøy for kommunene i planleggingen av
fremtidig arealbruk. Her fra møte i bydel Ullern.
Oslofjordens Friluftsråd
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Aktivering og folkehelse

Natur- og friluftsveiledning
OF har et bredt tilbud til elever og pedagoger i skole, SFO og barnehage, samt
aktiviteter i skolens ferier. Målet er å inspirere til økt bruk av nærmiljøet og at fysisk
aktivitet forenes med økt kunnskap og kontakt med naturen.
Friluftsskoler
I skolenes sommer- og
høstferie gjennomførte vi til
sammen 11 friluftsskoler med
ca. 250 deltakere i alderen
11 til 13 år. Friluftsskolen er
et lavterskeltilbud som gir
barn positive opplevelser i
naturen sammen med andre.
Her får de en meningsfull
ferie og opplæring i enkelt
friluftsliv. I gjennomføringen
samarbeider vi med
kommuner og frivillige
organisasjoner, og i 2019
hadde vi friluftsskoler i
Sandefjord, Larvik, Tønsberg,
Rygge, Moss, Drammen,
Lier, Røyken, Nesodden og
Bærum.
Bildet: Krabbeløp på
Kjeholmen. Kystledhytta med
samme navn i bakgrunnen.

Opplevelser i nærmiljøet
Gjennom åpne turer og familiedager i friluft viser vi fram naturperler og muligheter for friluftsliv. I 2019 deltok vi på 21 arrangementer
fordelt over hele regionen, enten som arrangør eller som
samarbeidspartner. Til sammen deltok ca. 4000 barn og 2800 voksne
på disse arrangementene. Bildet: Matlagingskurs i friluft i samarbeid
med Barnas turlag DNT Nedre Glomma, 70 store og små.
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Plastdetektivene
Plastdetektivene er et undervisningsopplegg
for skolen, utviklet av OF og SALT. Prosjektet
har som mål å gi skoleelever inngående
forståelse av den marine forsøplingens kilder
og kunnskap om tiltak for å redusere marin
forsøpling. Undervisnings-opplegget består av
foredrag, strandrydding og analyse av plukket
strandsøppel. En bonus av prosjektet er at
undervisningen genererer data om kildene til
marin forsøpling i skolenes nærområder. Dette er
verdifull informasjon for kommunal forvaltning.
Plastdetektivene ble gjennomført som et
forprosjekt ved 7. trinn på Nedre Bekkelaget skole
og 9. trinn på Fyrstikkalleen skole i Oslo våren og
høsten 2019, finansiert av Oslo kommune.

Livreddende kompetanse
Et ledd i OFs drukningsforebyggende innsats er å
holde livredningskurs for
lærere, aktivitetsledere og
andre som har med barn
og unge på tur ved, på og i
vann. Kurset gir deltagerne
kompetanse i turplanlegging,
sikker ferdsel og livredning i
vann, tilsvarende utdanningsdirektoratets krav.
Bildet: Fornøyde
deltakere har bestått
livredningsprøven i Moss.

Finansiering av aktivitetene
Aktivitetene er i hovedsak finansiert gjennom friluftsaktivitetsmidler
tildelt gjennom fylkeskommunene. Dette gjør det mulig for oss å holde
deltagernes egenandeler på et lavt nivå.
Bildet: Kurs på Tistedal skole i Halden. Skolen har kjøpt inn kanoer
og kajakker og trengte opplæring i både padling og kameratredning.

Læring i friluft
141 Kurs for skoler og
barnehager
6300 elever
600 lærere
Temaer: marinbiologi,
marint avfall, praktisk
matematikk, fysisk
aktivitet, lek og
samarbeidsøvelser
utendørs, mat på bål og
enkel orientering

Sunne aktive barn gir
sunne aktive ungdommer
Gjennom prosjektet Sunne og aktive liunger
(SAL) arbeider Lier kommune med folkehelse.
SAL er en modell for livsmestring med fokus
på fysisk aktivitet, gode matvaner og trivsel
i barnehage og skole. Målet er robuste barn
og ungdommer som takler hverdagen og
er rustet for fremtidige utfordringer. OFs
bidrag i prosjektet har vært to kurs for
lærere og ni kurs for elever i kommunen.
Kursene har dreid seg om fysisk aktiv læring
utendørs. SAL-prosjektets systematiske
arbeid med uteundervisning og aktivitet fra
barnehagealder og gjennom grunnskolen er
en modell som OF gjerne er med på i flere
kommuner.

Verdens kuleste dag
Sparebankstiftelsen DNB arrangerer hvert år Verdens kuleste dag
på Akershus festning. En rekke forskjellige aktører bidrar med ulike
familieaktiviteter, og i 2019 var det registrert rundt 30.000 besøkende.
Mange av disse tok turen innom OFs stand med festningens flotteste
utsikt. Her kunne de bygge sine egne strikkmotorbåter, besøke vår
aller minste kystledhytte, gå en lærerik natursti om marin forsøpling
og ta en kaffepause ved bålet.

Oslofjordens Friluftsråd
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Alle som har lyst får prøve å styre ”Frithjof II”.

Praktisk undervisning i naturen bidrar til engasjement,
interesse og dybdelæring.

Hvert år drar hele 5. trinn fra Larvik til Malmøya:

Læring i friluft

Hvert år opplever rundt 600 femteklassinger i Larvik historiske Malmøya på nært
hold. Tilbud om uteskole i fjæra og om bord på ei gammel losskøyte er årets
høydepunkt for elevene.
Tekst: Julie Messel
Annika Ljungström i Oslofjordens
Friluftsråd (OF) ønsker at enda flere barn
skal få oppleve naturen på nært hold – også
i skoletiden!
– Læring med hele kroppen gjør noe
spesielt med oss. Dette opplegget åpner
opp og lar elevene få sanse naturen på
en annen måte enn i klasserommet, de
lærer om virkeligheten i virkeligheten, sier
fagsjefen i Oslofjordens Friluftsråd. I 18 år
har OF tatt med elevene i Larvik kommune
ut på tur til Malmøya og med den gamle
losskøyta Frithjof II. Gjennom å få være med
å styre den gamle skuta, lære om livet langs
kysten- og i fjæra og kanskje få kjenne seg
som del av en kystbefolkning, får elvene
kjenne på kommunens kystkultur.

Det er også tid til å utforske
øyas store trær i løpet av dagen.
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– Dette er et arbeid jeg er veldig stolt av, og
jeg håper at flere kommuner vil la elevene
sine få oppleve dette. Uteskole gir robuste,
nysgjerrige elever, sier Ljungström. Et viktig
poeng er også at utedagen gir lærerne
mulighet til å observere og være sammen
med elevene i et miljø der nysgjerrighet og
erfaring står i sentrum og de vante rollene
kan viskes ut.

Ljungströms erfaring er at opplegget er høyt
verdsatt av Larviks elever og lærere. De
setter pris på turen, på å dele opplevelsene
og funnene, og reiser hjem med et faglig
og sosialt påfyll som er noe helt annet enn
det de får i klasserommet.
– Vi synes det er verdifullt at elevene blir
kjent med naturen i egen kommune. At
de får erfare krabber, tang og tare på nært
hold, at de får kjenne vannet og stranden,
at de får se naturen fra sjøen og oppleve
kysten i nærheten av der de bor, sier
Ljungström. Dessuten syns
vi at denne måten å
bruke Den Kulturelle
Skolesekken på
for å formidle
kustkultur er noe
flere kommuner
burde vurdere.
For Larvik
kommune handler
samarbeidet om
at de er opptatt
av å være nettopp Anne Bente Korssjøen
en kystkommune; Johnsen, kulturkonsulent
i Larvik kommune.
de ønsker å bidra

Den Kulturelle
Skolesekken, Larvik
Undervisningsopplegget for femte
trinn kom til etter at Malmøya
ble sikret som friområde i 2001.
Undervisningen er en del av Den
Kulturelle Skolesekken (DKS) i Larvik
og er en av flere aktiviteter hvor
barna lærer om kystkultur. Hvert
år deltar ca. 600 elever med sine
lærere i undervisningen i fjæra og
om bord på losskøyta Fridtjof II. OFs
bidrag er en del av vårt Læring i
frilufttilbud til skoler og barnehager
i medlemskommunene. Utover
aktivitetene i i Larvik har vi tidligere
hatt lignende samarbeid med Tjøme
og Nøtterøy kommuner.

OF oppfordrer flere kommuner å
se på denne modellen i forhold til
samarbeid om uteskole.
Livet i fjæra undersøkes.

til at innbyggerne lærer å sette pris på
kommunens geografiske plassering.
– For oss er det viktig at elevene i Larvik
får føle kystkulturen på kroppen, at de
får erfaring med sjøen og livet i sjøen,
sier Anne Bente Korssjøen Johnsen.
Alle Larviks 5. klassinger har altså en
utedag på øya Malmøya. Øya er en viktig
kulturhistorisk plass ved kysten og til
store deler tilgjengelig for allmennheten.
– Når elevene besøker øya får de erfare
hvordan man kan nyttiggjøre seg
naturen. Å finne ut hva som finnes av
ressurser der vi bor er viktige erfaringer
OF gir elevene. Det å få lov å nyte kysten
og få være havforsker her for en dag
er gull verdt for oss. I tillegg er det for
elevene en bevisstgjøring knyttet til klima,
sier Anne Bente Korssjøen Johnsen.
– Å få lov til å være ute og oppleve faget
i sitt rette element gir en helt annen
dybdelæring enn om vi skulle fortalt
i klasserommet. For mange elever er
dagens skole ensformig med mye
stillesitting, mener hun.
– Våre folk opplever at «problemelever»
aldeles ikke er problematiske når de
er ute. De har derimot en fantastisk
skoledag i disse rammene. Det er viktig
at elevene har ulike arenaer å lære på,
sier hun.
På spørsmål om dette er noe elevene
snakker om i forkant som noe de gleder seg
til i femte klasse, svarer hun bekreftende.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger,
og det året da det var lærerstreik fikk
vi mange henvendelser om hvordan
vi kunne løse dette og om de kunne
få tilbudet neste år, så svaret må bli
ja, dette er noe de ser frem til når de
kommer på 5. trinn.
Opplegget for Larviks 5. klasser
er et tilbud til skolene gjennom
Den kulturelle skolesekken. – Som
kystkommune har vi kystkultur som
tema på 5. trinn. På bakgrunn av dette
gikk vi inn i et samarbeid med OF og
vår lokale forening Frithjofs Venner,
som drifter og ivaretar kulturarven
med å holde ei losskøyte i stand og
i drift. Den kulturelle skolesekken
vektlegger det å få lov å være taktil og
kjenne på kroppen, og å få erfaringer
med og i kulturlandskapet rundt oss,
forteller Johnsen.
Hun anbefaler flere kommuner å
benytte seg av OFs kompetanse når
det kommer til å tilrettelegge for denne
typen uteskole:

– Å få lære med hele kroppen tror vi på!
Det som er viktig er gode pedagoger
som kan veilede riktig, og det finner
vi hos Oslofjordens Friluftsråd.
God planlegging og dyktige folk i
gjennomføringen er en suksessfaktor.
Gode opplevelser i naturen er
folkeopplysning og folkehelse!

En våt støvel er ikke noe problem når
man har det gøy.
Oslofjordens Friluftsråd
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Organisasjon og økonomi
Gjeldene fra 2020:

Ny avdelingsstruktur

Aktivitetsavdelingen
Oslofjordens Friluftsråd ønsker å bidra til mer og bedre uteaktivitet
i barnehage, grunnskole og SFO. Avdelingen gjennomfører kurs
og aktiviteter rettet mot skole, barnehage og SFO, nyutvikling av
kurs og gjennomføring av familiearrangementer.
Driftsavdelingen
Avdelingen skal løse OFs behov for skjøtsel og praktisk
tilrettelegging på egne friområder og tjenester. Sekretariatet for
Skjærgårdstjenesten ligger til avdelingen.
Kystledavdelingen
Avdelingen har ansvar for booking og drift av hytter, oppfølging av
tilsynsvakter og samarbeidende organisasjoner og planlegging og
utvikling av nye kystledhytter.
Natur og miljøavdelingen
OF har alltid vært opptatt av at fjorden er ren og at Oslofjordens
unike natur tas vare på. Avdelingen jobber med fagfelt og
prosjekter som bidrar til dette.

Bildet: I takt med flere oppgaver har staben også
blitt større, og en avdelingsvis strukturering av
oppgaver trengtes. Her dirigerer Espen Søilen
staben på jakt etter ny struktur. Han ble ansatt som
ny direktør i april.

Plan og friområdeavdelingen
Friområdene langs fjorden er hovedarenaen for det fjordbaserte
friluftslivet, og mange forskjellige tilretteleggingstiltak og
prosjekter er knyttet til disse. Kyststiene, som binder friområdene
sammen, tas hånd om av avdelingen. OFs rolle som vaktbikkje
for strandsonen og friluftsliv, er lagt til denne avdelingen og i
varetas gjennom å være høringsorgan bl.a. for kommunenes og
fylkeskommunenes planer for strandsonen.

Staben foran kystledhytta Ødegårdbua i Holmestrand. I takt med flere oppgaver har antall ansatte i OF økt.
Foran fra venstre: Eivind Laxaa, Bjørn Heidenstrøm, Martin Marvig Bak Pedersen, Cathrine Restad-Hvalby, Anne Lise
Bekken, Annika Ljungström, Ståle Bratberg.
Bak fra venstre: Kyrre Hurum, Tom Sørum, Inger-Marie Gulliksen, Espen Søilen, Torunn Anker, Kjetil Johannessen,
Liv-Marit Hansen Toverud, Gunnhild Laxaa, Terje Andresen, Trond Preutz, Nicolay Moe, Stine Greni, Dag-Roal Wisløff.
Ikke til stede: Anne Christine Næss.

30

Oslofjordens Friluftsråd 2019

Noen av styremøtene holdes i forbindelse med befaringer for å se på tilrettelegginger og andre forhold som angår
friluftslivet. Her er styret og en del av administrasjonen på Langgrunn i Horten. F.v: Espen Søilen (adm), Terje Andresen
(adm), Paul Henriksen (styre), Anne Lise Bekken (adm), Inger Johanne Bjørnstad (styreleder), Aud Gihlemoen (tilsysnvakt
på Langgrunn, nesten skjult), Anne Hilde Rese (styre), Inger Blomsnes (styre), Kjetil Johannessen (adm), Øyvind Sjuls
(styre), Astrid Gundersen (styre), Eivind Heløe (styre) , Sigrid Thielemann (styre), Annika Ljungström (adm).

Styrets årsberetning 2019
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. 63
kystledhytter, overnattingssteder med enkel standard,
leies ut i sommersesongen. 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 2019.
Arbeidsmiljø og personale
Administrasjonen har 22 ansatte og holder til i leide lokaler
på Slemmestad i Asker kommune. Det er ikke rapportert
alvorlige hendelser eller arbeidsulykker i løpet av året.
Arbeidsmiljøet er meget godt og sykefraværet er lavt,
0,2% i 2019. Kvinneandelen er på 41% ved årets utgang.
Samarbeidsutvalget (SAMU) har regelmessige møter.
Samarbeidet mellom de ansatte og ledelsen er meget
godt.
Ytre miljø
Den løpende driften innebærer ingen utslipp som kan
være til skade for det ytre miljø.

Samfunnsansvar
Foreningens formål innebærer å iverksette tiltak for
å overvåke, forhindre og rydde opp i ulike former for
forurensning. 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.
Fremtidig utvikling
Foreningens administrasjon er omorganisert og
internkontrollsystemer og økonomisystem er under
fornyelse for å sikre en fortsatt effektiv drift. Nytt
IT-system skal anskaffes for å følge opp avtaler og
eiendomsforvaltning. I 2020 åpner Friluftshuset på
Storesand som vil gi et betydelig bedre tilbud til teltere og
dagsgjester. Huset skal også benyttes av besøkssenteret
i nasjonalparken og kommunen forøvrig. Det vil også bli
åpnet nye kystledhytter i årene som kommer.
Resultatoppnåelse
Foreningen har nådd mange av de mål som var satt opp
for 2019. Administrasjonen har arbeidet aktivt på alle
fagområder og levert gode resultater.
Økonomi - årsresultat og disponeringer
Årets underskudd, NOK 1 031 240, blir dekket av OFs fond
for sikring og opparbeidelse.
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Resultat 31.12.2019 og budsjett

Organisasjon og økonomi
Driftsinntekter
Kontingenter

Note

Budsjett
31.12.2019

Resultat
31.12.2019

Resultat
31.12.2018

9

11 888 000

12 210 675

11 470 836

1 250 000

1 250 000

1 175 000

Andre driftsinntekter

10

155 000

81 674

250 283

Kystled

11

9 036 000

11 346 736

8 490 219

Friområder

12

2 065 000

2 750 609

2 035 959

2 500 000

2 147 373

2 661 183

7 496 000

13 743 474

4 910 888

250 000

97 349

234 430

Administrasjonsstøtte

126 000

Vimpel og småbåt
Natur og friluftsveiledning
Løpende prosjekter

13

Kyststi
Skjærgårdstjenesten

14

Sum driftsinntekter

480 000

624 505

457 793

35 120 000

44 252 395

31 812 592

Driftskostnader
Kystled

11

5 298 000

7 263 362

5 313 476

Friområder

12

2 150 000

2 996 877

1 854 230

300 000

162 646

515 648

Vimpel og småbåt

370 000

369 924

347 713

13

4 791 000

11 389 409

2 133 023

220 000

54 359

68 797

14

1 060 000

1 128 612

1 007 578

14 189 000

23 365 189

11 240 464

NFV
Løpende prosjekter
Kyststi
Skjærgårdstjenesten
Sum varekostnader
Lønnskostnader

15

16 439 000

17 023 424

14 475 053

Andre personalkostnader

15

100 000

207 298

307 529

16 539 000

17 230 722

14 782 582

882 000

646 785

525 087

Kostnader lokaler

715 000

721 394

706 157

Leie maskiner og utstyr

565 000

483 466

554 115

Kostnader anskaffelser

280 000

241 053

288 531

Sum lønnskostnader

Andre driftskostnader
Av- og nedskrivinger 1,2,3

Reparasjon og vedlikehold

10 000

11 179

12 494

Eksterne honorarer

340 000

609 446

402 405

561 000

643 928

625 933

Kontorkostnader
Bilkostnader

208 000

186 429

371 838

Reise, diett, bilgodgjørelse

444 000

561 109

444 386

Salg, reklame og informasjon

106 000

149 797

107 563

Gaver og kontingenter

47 000

53 196

45 822

Forsikringer

50 000

56 113

49 373

Andre kostnader

50 000

198 592

56 752

Endring avsetning, tap på fordringer

60 000

188 500

106 006

Sum andre driftskostnader

4 318 000

4 750 987

4 296 462

Sum totale driftskostnader

35 046 000

45 346 898

30 319 507

74 000

-1 094 503

1 493 084

30 000

63 263

30 412

Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader

0

0

0

Sum finansposter

30 000
104 000

63 263
-1 031 240

30 412
1 523 496

Årsresultat
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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, utredningsinntekterog 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 31.12.2019
Egenkapital og gjeld

Eiendeler
Anleggsmidler

Sum immaterielle eiendeler

1

Egenkapital:
Note

31.12.2019

31.12.2018

Fond til sikring og opparbeidelse 17

5 267 873

3 744 377

Kapital 17

6 409 840

6 409 840

Overført resultat 17

-1 031 240

1 523 496

Sum opptjent egenkapital

10 646 473

11 677 713

Sum egenkapital

10 646 473

11 677 713

31.12.2018

Note

780 883

1 164 290

Eiendommer

2

6 853 995

6 853 995

Arbeidsbåt

3

230 340

175 363

Kystledbåter

3

43 867

Bil

3

242 887

331 847

Andre transportmidler

3

15 400

19 600

Inventar

3

65 242

75 348

Depositum kajakkstativ

104 184

114 184

Sum avsetning og forpliktelser

104 184

114 184

19 000

19 000

19 000

19 000

Leverandørgjeld

3 216 341

719 029

Forskuddstrekk

562 329

583 156

Påleggstrekk

8 332

8 332

Data

3

167 399

123 412

Andre driftsmidler

3

336 657

365 659

Sum varige driftsmidler

7 955 787

7 945 224

Egenkapitaltilskudd KLP

408 299

371 806

Sum finansielle anleggsmidler

408 299

371 806

Sum anleggsmidler

9 144 969

9 481 320

Langsiktig gjeld:

Pantelån

6

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld:

Omløpsmidler
Kundefordringer

4

670 841

893 219

APO-Fond trekk

2 040

-480

363 148

353 696

Opptjente ikke fakturerte inntekter

2 670 575

Skyldig arbeidsgiveravgift

Mellomregning Aust-Agder Turistforening

-10 195

Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn

192 091

171 343

-252 819

-454 319

Forskudd fra kunder

60 053

0

586 875

Mellomregning ansatte

-2 190

0

1 362 350

1 215 200

Avsetning tap på kundefordringer

4

Andre kortsiktige fordringer

4

Forskuddsbetalt leie

21 948

45 863

Feriepenger årets avsetning

Forskuddsbetalt forsikring

116 186

84 937

Annen påløpt kostnad

7

363 287

129 000

1 151

Opparb. ørem. midler

8

1 263 700

1 877 829

Andre forskuddsbetalt driftskostnader

114 635

14 988

Prosjekt ørem. midler

8

850 449

2 189 700

Sum fordringer

3 331 171

1 172 714

Forskuddsbetalte inntekter

8

Prosjekt ørem.midler Friluftshus Storesand

8

Forskuddsbetalt leasingleie

Kontanter

230

4 968

DNB drift

3 684 951

3 766 899

DNB Innsamlingskonto

35 214

33 781

DNB Plasseringskonto

2 244 142

7 182 442

570 911

632 056

Sum Bankinnskudd og kontanter

6 535 448

11 620 146

Sum omløpsmidler

9 866 619

12 792 860

Sum eiendeler

19 011 588

22 274 179

DNB skattetrekk

5

3 216 478

Sum kortsiktig gjeld

8 241 930

10 463 282

Sum gjeld

8 365 114

10 596 466

Sum egenkapital og gjeld

19 011 587

22 274 179

Regnskap for 2019 ble vedtatt av OFs styre, Slemmestad 13. februar 2020.
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Noter

Organisasjon og økonomi
1 Immaterielle eiendeler Avskrives over 4 år
Kostpris på lisens og hjemmeside
Akkumulert avskrivinger
Bokført verdi immaterielle eiendeler 31.01.2018
Ordinære avskrivinger
Bokført verdi immaterielle eiendeler 31.12.19

2 Eiendommer

1 533 628
Avskrives over 10 år:
369 338 • Andre driftsmidler:
Kostpris andre driftsmidler
1 164 290
Akkumulerte avskrivinger
383 407
Bokført verdi andre driftsmidler 01.01.19
780 883

Avskrives ikke
Eiendommer

Rettigheter

Sum

3 379 845
3 379 845

3 474 150
3 474 150

6 853 995
6 853 995

31.12.2018
31.12.2019

Regnskapsført verdi eiendommer 31.12.2019.
Eiendommer avskrives ikke

Avskrives over:

10 år

Øien

Kostpris arbeidsbåt
Akkumulert avskrivinger
Bokført verdi arbeidsbåt 01.01.19
Kjøp i 2019
Ordinære avskrivinger
Sum
Bokført verdi 31.12.2019
		

5 år

Ibiza Sport

200 500
55 137
145 363
91 100
26 123
210 340
230 340

50000
20000
30 000
10000
20 000

• Kystledbåt: Avsk. 10 år. 2 stk.robåter kjøpt 2019, Homlungen
47 000
Kostpris kystledbåt
3 133
Ordinære avskrivinger
43 867
Bokført verdi kystledbåter 31.12.2019
• Biler:

Avskrives 5 år:

Kostpris bil
Akk. avskrivinger
Bokført verdi bil 01.01.2019
Ordinære avskrivinger
Bokført verdi bil 31.12.2019
Bokført verdi biler 31.12.2019

Ford Transit
Connect

Bokført verdi andre driftsmidler 31.12.19

336 657

Ordinære avskrivinger for 2018 kr 646 785,-.
Lineære avskrivinger er brukt. Avskrives over 3 - 10 år.

4 Omløpsmidler fordringer

3 Driftsmidler

• Arbeidsbåt:

Kjøp
Ordinære avskrivinger

456 519
90 860
365 659
18 000
47 002

VW
transporter

194 900
249 900
12 993
99 960
181 907
149 940
38 980
49 980
99 960
142 927
242 887

• Kundefordringer:
Kundefordringer 31.12.18
Avs. tap på kundefordringer 31.12.2019
Mellomregning Aust Agder Turistforening

670 841
252 819
-10 195

Sum kundefordringer
913 465
Opptjente, ikke fakturerte inntekter på kr 2 670 575, er
beløp som er inntektsført i 2019, men blir utbetalt i 2020.
Dette gjelder i hovedsak prosjektene Storesand Friluftshus
og Stuevika Sanitæranlegg.

5 Bundne midler 		
Bundne skattetrekksmidler er pr 31.12.2019 kr 570 911
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2019 utgjorde kr 562 329,-.
6 Pantelån
Pantelån, bl.a. på friområde Mølen
gnr 35/bnr 5 og 6 i Hurum. 01.01.2019

19 000
19 000

Bokført verdi pantelån 31.12.19

7 Annen påløpt kostnad
Annen påløpt kostnad fordeler seg slik:
Påløpt lønn
Vrakbåter
Div. kostnader mottatt i 2020, men gjelder 2019
Bokført verdi annen påløpt kostnad 31.12.2019

• Andre Transportmidler

Avskrives over 5 år: Tilhenger 6215NF
21 000
Kostpris andre transportmidler
1 400
Akk. avskrivinger
19 600
Bokført verdi andre transportmidler 01.01.2019
4 200
Ordinære avskrivinger

Bokført verdi andre transportmidler 31.12.2019

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

34

Oslofjordens Friluftsråd 2019

65 242
192 127
68 715
123 412
117 841
73 854
167 399

292 978
25 000
45 309
363 287

8 Øremerkede midler

2019
2018
1 263 700 1 877 829
Prosjekt ørem. midler: NFV, kyststi, løpende prosjekter 850 449 2 189 700
126 000
Forskuddsbetalte inntekter, bøyer
3 216 478
Prosjekt ørem. midler Friluftshus Storesand
Opparb. ørem. midler, friområder, kystledhytter

Øremerkede midler

2 114 149 7 284 007

Friområder, kystled - Opparbeidede øremerkede midler
Kystled
Friområder
Kyststi, fellesprosjekt Norge og Sverige
Bokført verdi opparb. ørem. midler
friområder, Kystled og Kyststi

233 289
980 411
50 000
1 263 700

Prosjekt - opparb.ørem.midl.
Løpende prosjekter og annet
Kyststi
Bokført verdi prosjekt. Ørem. Midler

785 449
65 000
850 449

Noter
13. Løpende prosjekter

9. Kontingentinntekter

2019
7 238 945
2 086 334
74 450
1 215 172
1 595 774

Kontingenter kommuner
Kontingenter fylkeskommuner
Kontingenter foreninger
Kontingenter støttemedlemmer
Vimpelabonnenter

Bokført verdi kontingenter

12 210 675

10. Andre driftsinntekter
Salg av bøker o.l.
Gebyrer utg. faktura
Andre inntekter
Realisasjonsverdi anleggsmidler
Bokført verdi andre driftsinntekter

11. Inntekter kystled

2018
6 939 555
2 002 736
63 750
999 631
1 465 165
11 470 837

11. Kostnader kystled

2019
9 242
72 432
81 674

2018
21 461
464
223 357
5 000
250 283

2019
2 689 572
1 801 558
1 411 364
139 470
64 163
152 804
2 090 274

Drift kystled
Istandsetting kystled
Vedlikeholdsfond kystled
Tilsagn vedlikeholdsmidler kystledhytter
Kystled felleskostnader

2019
2018
2 610 718 4 250 035
314 774
2 160 720
738 481
2 433 994
57 930
10 186

Kostnader kystled

7 263 362 5 313 476

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

2019
2018
76 415
64 500
1 563
1 395
46 500
85 457
2 626 131 1 884 607

Inntekter friområder

2 750 609 2 035 959

• Kostnader
Drift områder
Istandsetting områder
Leieutgifter områder

1 542 079
1 311 507
143 291

Kostnader friområder

2019

• Kostnader

912 645
799 951
141 633

2 996 877 1 854 230

2018

11 389 409 2 133 023

Kostnader løpende prosjekter

2018
2 603 518
1 563 917
Leieinntekter ytre fjord vest
1 268 085
Leieinntekter ytre fjord øst
172 131
Andre kystledinntekter Haldenkanalen
51 508
Andre Kystledinnt. Aust Agder provisjon
31 367
Andre Kystledinntekter
1 855 202
Støtte tilrettelegging kystledhytter
944 491
Vedlikeholdsfond kystled: Sparebankstiftelsen DNB 2 997 531
11 346 736 8 490 219
Inntekter kystled
Leieinntekter indre fjord

2019
2018
154 633
113 387
Brukerbetalinger kajakkstativ
688 653
949 079
Utredninger, bistand i planlegging o.l.
4 067 603 1 522 889
Støtte tilrettelegging prosjekter
4 910 888 2 585 355
Div. inntekter løpende prosjekter
13 743 473 4 910 888
Inntekter løpende prosjekter

• Inntekter

14. Skjærgårdtjenesten
• Inntekter
Godtgjørelse Skjærgårdstjenesten
Skjærgårdstj. virksomhet, refusjoner
Inntekter Skjærgårdstjenesten

2019
561 505
63 000
624 505

2018
394 793
63 000
457 793

• Kostnader
Skjærgårdstjenesten tilskudd
Skjærgårdstjenesten sekretariatet

2019
929 679
198 933

2018
905 262
102 316

Kostnader Skjærgårdstjenesten

15. Lønnskostnader

1 128 612 1 007 578

Lønn
Arbeidsgiveravgift
KLP-pensjon
Andre personalkostnader

2019
2018
13 345 548 11 413 412
2 089 586 1 804 581
1 588 289 1 257 061
207 298
307 528

Lønnskostnader

17 230 721 14 782 582

Sykefravær: 0,3%.
Det er i 2019 utbetalt kr 997 351,- i lønn til direktør.
Direktørs andel av pensjonskostnad var kr 159 576.
Godtgjørelse til tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var
kr 141 610. Arbeidsgivers pensjonsandel til KLP er 11,90%
av lønn i 2019.
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse er kr 20 002 332,- og
pensjonsmidler er kr 14 905 788,-. Ordningen omfatter
22 personer i 2019. Årets pensjonspremie kr 1 588 289,er utgiftsført i sin helhet. Ansattes andel av pensjon
er kr 228 423,-. OF er pliktig til å ha tjenestepensjon
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. OFs
pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. OF
har både offentlig tjenestepensjon og AFP.
Det er kostnadsført kr 119 907,- i revisjonshonorar.
Videre er det kostnadsført kr 12 363 ,- i rådgivning.

16. Kontorkostnad
Kontorkostnader utgjør kr 643 928,- herav utgjør telefon
og datakommunikasjon kr 201 538,- og porto kr 180 897,-

17. Egenkapital

EK pr. 31.12.2018
Årets resultat

Ek pr. 31.12.2019

Fond til
sikring og
opparbeidelse

Kapital

5 267 873 6 409 840
-1 031 240
4 236 633 6 409 840

Sum
Egenkapital

11 677 713
-1 031 240
10 646 473
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Avsender:
Oslofjordens Friluftsråd
Vaterlandsveien 23
3470 Slemmestad

Oslofjorden 2020 - kommuner og befolkning

Oslo

Bærum Oslo
690 335
127 467

Lier

Lørenskog
41 226

26 687

Nesodden
19 584
Nordre Follo

Viken

Frogn

Drammen
101 330

15 855

Asker
94 168

58 826

Ås

20 471

Vestby
17 991

Holmestrand
24 397

Horten
27 333

Vestfold og
Telemark Sandefjord

Moss
49 155

Tønsberg

7 518

56 198

63 613

Larvik
47 166

Råde

Sarpsborg

Fredrikstad

56 559

82 301

Halden

Færder
26 699

31 328

Hvaler
4 664

Sverige

Befolking totalt: 1 690 871
Mange administrative grenser er flyttet innenfor OFs område; Fem fylkeskommuner har blitt til Vestfold og
Telemark, Viken og Oslo. 31 medlemskommuner har blitt til 23; Larvik (+ Lardal 2018),
Sandefjord (+ Andebu og Stokke 2018), Færder (Tjøme og Nøtterøy 2018), Tønsberg (Re 2020), Horten,
Holmestrand (+Hof 2018 og Sande 2020), Drammen (+ Nedre Eiker og Svelvik 2020), Lier,
Asker (Hurum og Røyken 2020), Bærum, Oslo, Lørenskog, Nordre Follo (Oppegård + Ski 2020) Ås, Nesodden,
Frogn, Vestby, Moss (Rygge 2020), Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Halden.
Tallene i kartet viser antall innbyggere i kommunene som er medlem i Oslofjordens Friluftsråd. Offisielle tall for
utgangen av 3. kvartal 2019. For kommunene slått sammen 1. jan 2020 er tall for de gamle kommunene summert.
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