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Forsiden: Fagsjef Tom Sørum er med på ryddingen av den 100 meter lange OSPAR-stranda på Akerøya, Hvaler. I bakgrunnen
skjærgårdtjenestebåten ”Heia”. Skjærgårdtjenesten utgjør ryggraden i kampen mot marin forsøpling.

Stadig større fokus på friluftsliv
Oslofjordens Friluftsråd har tilbakelagt
enda et godt år. Og med et sykefravær
på totalt 5 dager = 0,1 % kan man trygt si
at det har vært full innsats på alle fronter
hele året. Årsrapporten taler for seg selv.
I tillegg til engasjerte medarbeidere er OF
avhengig av de mange frivillige – enkeltpersoner og organisasjoner – rundt
fjorden. Samarbeidet med dem gir både
lokal forankring og økt innsats. En stor takk
til alle som har bidratt.
OFs kjerneoppgaver er å tilrettelegge
for friluftsliv på, i og ved Oslofjorden.
Sikring av arealer er grunnleggende. Det
gjør vi heller ikke alene, men i samspill med
offentlige og private krefter. Det er ikke alltid vi lykkes, og et eksempel der
vi ikke nådde fram de siste årene, er forsøket på å kjøpe Slevik Skanse i
Fredrikstad. Her som andre steder opplever vi at private overbyr det
offentlige tilbudet. Men vi vil fortsette å gå i spissen for ulike former for
sikring av tilgang til fjorden. Kystledhytter, kyststier og strandrydding er alle
tiltak som gir økt tilgang til fjorden. Ikke minst pga stor tilflytting til området
rundt Oslofjorden, er det behov for veiledning og opplæring knyttet til
friluftsliv og livet i sjøen. OF legger stor vekt på å gi gode og trygge friluftsopplevelser til barn og unge.
En stor del av finansieringen av arbeidet til OF kommer fra kommuner
og fylkeskommuner, samt tilskudd fra staten. Dette er basis for driften. I
tillegg kommer prosjektmidler. Mye arbeid går med til søknader til ulike
prosjekter, ikke minst gjelder dette vedlikeholdsarbeid på kystledhytter og til
undervisning i friluft.
Forurensing og forsøpling av fjorden er igjen noe som angår oss alle. På
70-tallet var det forurensing fra industrien som var tema. Deretter var det
husholdningene som ikke lenger fikk slippe avløpet rett i fjorden. Nå er det
plasten som tar kvelertak. OF har i flere år arbeidet med strandrydding, bl.a.
gjennom deltagelsen i det internasjonale OSPAR-prosjektet. Det siste året
har vi fått groteske eksempler av plast i hval som har vekket folks oppmerksomhet.
Fjordens velbefinnende vil fortsatt ha et sterkt fokus i årene fremover.
Arbeidet med informasjon og god kommunikasjon utad er gitt prioritet i
2017. Vi gleder oss over at nytt informasjonssystem og ny hjemmeside
kommer i drift i starten av 2018. En liten organisasjon er ikke minst avhengig
av å ha et oppdatert og velfungerende datasystem og «å være på nett».
Strategiplanen for 2018-2022 har vært på høring hos medlemmene. Mange
har lagt ned mye arbeid i sine høringsuttalelser. Det setter vi stor pris på. Vi
har fått gode innspill, som styret og organisasjonen vil arbeide videre med.
Saker som fremtidig organisasjon vil bli utredet videre. Utgangspunktet for
å ta opp ny organisasjon til vurdering, er at OF for noen år siden ble
vurdert av Lotteritilsynet til ikke å være berettiget til kompensasjon for
merverdiavgift slik frivillige organisasjoner har rett på. For OF er det praktiske
samarbeidet med Skjærgårdstjenesten viktig.
OF eier et mye brukt strandområde, Storesand, som ligger innenfor Ytre
Hvaler nasjonalpark. De offentlige fasilitetene er nedslitt, og arbeidet med
rehabilitering og fornyelse av anlegg, bl.a. kiosk og toaletter, har pågått over
flere år. Grunnlagsarbeidet er gjort. Nå står selve byggingen av friluftshuset
for tur. Dette innebærer et av de største løftene i OFs historie.

Inger Johanne Bjørnstad
Styreleder
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Aktivisering, integrering og inspirasjon
Gjennom året 2017 hadde vi 230 kurs og arrangementer med ca 17 000
deltakere. Vi er stolte over å kunne bidra til at så mange kommer seg
ut i friluft. Vi arrangerer kurs for skoleklasser og pedagoger, har kurs
for flerkulturelle grupper i introduksjonsprogrammet og arrangerer
friluftsskoler i feriene. Mange av deltakerne får oppleve aktiviteter og
steder som er nye. Vårt fokus er på lavterskelaktivitet, glede av å bevege
seg, nysgjerrighet og inkludering.

Vi rydder, sprer kunnskap og setter agenda
Å bekjempe marin forsøpling har blitt en av OFs viktigste oppgaver
de seneste årene. Rydding av strender har riktignok lange tradisjoner
for Skjærgårdstjenesten, men det er først de siste årene at det er
satt av midler i statsbudsjettet til en større satsing. OF organiserer og
koordinerer innsatsen til frivillige og vi involverer skjærgårdstjenesten
til henting, transport og levering av søppelet. Nytt i 2017 var økt fokus
på vrakbåter. I samarbeid med svenske og danske kommuner prøver vi
å finne ut av hvor avfallet kommer fra, hva som kan hindre spredning
og på nye metoder for innsamling.

Kystleden vokser - vi gir gamle kulturminner nytt liv
I 2017 kom antallet kystledhytter opp i 61. Kystledhyttene er først og
fremst et utgangspunkt for et enkelt friluftsliv; bading, turgåing, fiske,
soling, lek, padling og roing, men er også et sted for sosialt samvær.
Barnefamiliene er den største brukergruppa. På de større hyttene
er det plass til skoleklasser og grupper av barn. Et annet aspekt ved
kystleden er at vi tar vare på bygningene. Kystleden er derfor en del av
kulturminnevernet. I 2017 fikk vi åpnet Gamlegården som kystledhytte
– den eldste bygningen på Håøya med røtter tilbake til 1600-tallet.

Friluftslivet må ha plass
En av OFs viktigste oppgaver er å sørge for at det finnes arealer til
friluftsliv. I strandsonen i Oslofjorden er det kamp om plassen, og uten at
badestrender og holmer til båtliv har blitt sikret ved oppkjøp, ville store
deler av Oslofjorden vært nedbygd og lite tilgjengelig. I 2017 har vi jobbet
med flere saker, og den som vi kanskje er mest fornøyd med, er at vi fikk
reversert planene om å selge den kommunale eiendommen Heidehaugen
sør for Ingierstrand ved Bunnefjorden. Vi ivaretar også allemannsretten,
verner om strandsonen og er høringspart i planer og forskrifter.

Tilrettelegger for sunn turglede
De offentlige friområdene skal tilrettelegges, driftes, skjøttes og
vedlikeholdes. Jo mer et område er i bruk, jo mer behov er det for
parkering, toaletter, søppelhenting, brygger, badebøyer osv. Både
Skjærgårdstjenesten og engasjerte tilsynsvakter er inne i bildet.
Kyststiene som løper mellom friområdene innbyr til fysisk aktivitet og
turglede. Kyststiene brukes hele året. For båtfolket er naturhavnene
viktige turmål, men svaibøyene er et viktig tilskudd. Nå tilbyr vi
fortøyning på 61 svaibøyer på forskjellige steder i Oslofjorden.
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Informasjon

Informasjon inspirasjon og påvirkning

Nye nettsider og
bookingsystem lanseres
i begynnelsen av 2018.
Planlegging og forberedelse
av dette tok mye tid gjennom
2017. Oppdatering av
Facebook, trykket materiale
som brosjyrer, skilt til
uteområder og årsberetning
har vært del av OFs
informasjonarbeid.
Nye nettsider. Det er brukt mye tid i 2017 på nettsidene. Utsnitt av ny forside.
Nettsider. Nettnyheter produseres jevnlig og 34
nyheter ble publisert i 2017. Trafikken i 2017 økte
med ca. 2 %, 162 591 vs. 159 726 for året før.
Mobilbruken har økt med 25 %; 76 142 av øktene
var på mobile plattformer og utgjør med det 47
% av den totale trafikken. Ca 55 % finner sidene
ved å søke, 25 % har lagret en lenke og går
direkte, og 20 % kommer fra et annet nettsted
med lenke til oss, der Facebook er det viktigste.
Nye nettsider. Prosessen med valg av ny
leverandør for bookingsystem, nettsider og
kunde /medlemsregister startet på slutten av
2016 og fortsatte gjennom hele 2017. Netpower,
et selskap med base i Sandnes, ble valgt i mars.
Systemet som ligger i bunn er WordPressbasert (WordPress er verdens mest brukte
publiseringssystem) med tilpasninger gjort av
Netpower.
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Facebook: I 2017 ble 207 poster publisert.
Størsteparten i form av bilder med tekst, men
også bilder satt sammen til videoer eller delte
lenker. Flest «likes» fikk åpningen av Færder fyr
som kystledhytte med 751. Dette innlegget som
var en video, nådde 37.740 personer og hadde
13.160 videovisninger. En video om svaibøyer i
juni nådde flest personer med 66.883 og med
39.479 videoavspillinger. Dette var det mest
kommenterte innlegget der 19 forskjellige
personer kommenterte (både for og imot). 720
likte innlegget, 5 trykket på «sint-emoji».
E-post, nyhetsbrev. Det ble sendt ut
5 nyhetsbrev. Nyhetsbrevet går til alle
støttemedlemmer, tillitsvalgte og kontakter hos
våre medlemmer og samarbeidspartnere.
Trykket materiale. Det er produsert ny brosjyre
for svaibøyene og et utkast til strategiplan.

Uteinformasjon. Det er produsert
informasjonstavler for uteområder fire steder; to
for Ytre Vassholmen, Bærum, to på Botneveten,
Hvaler, en i Stutehvna, Hvaler og en plakat for
fortøyning ved brygge i Sandspollen, Hurum.
Fjord og friluft. Det er ikke gitt ut noe magasin
i 2017, men flere fagartikler, også noen skrevet
tidligere, er publisert på nettsidene. Fjord og Friluft
har vært med oss siden 2004. Det har bidratt til
økt synlighet blant mange viktige aktører som
kommuner og fylkeskommuner, statlige etater og
andre samarbeidspartnere. Det er ressurskrevende
å lage magasin; legger en sammen tidsbruk
(1-2 månedsverk), trykking (50 - 60. 000 kr) og
distribusjon (ca 50.000 kr) blir det en avveiing av
om innsatsen står i forhold hva vi oppnår i dagens
mediebilde. Planen framover er å presentere
fagartikler i en nettbasert versjon av magasinet.

Informasjon
1
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Kystled og booking, nye funksjoner. 1. Hyttene har fått nye bilder både utvendig og
innvendig. 2. Lag oversikt over hytter du vil se nærmere på. 3. Bookingprosessen er slik du
kjenner fra annen booking på nett. 4. Se egne eller andres bilder på hyttesiden. Vi har lagt
til en visning fra Instagram, merk deg emneknaggen! 5. Gi vurdering av hytta. Når du har
vært på en kystledhytte vil du få en e-post med spørsmål om det er noe vi bør vite om, eller
om det er noe du vil dele med andre. 6. Informasjonen på hyttesiden er oppdatert med
aktivitetstips og hvordan komme til hytta, også med alternative transportmidler.

Nye nettsider og bookingsystem
Noen tips og muligheter....
Kystleden. All informasjon om hyttene er revidert
og de aller fleste hyttene har fått nye bilder.
Kystleden er først og fremst et friluftstilbud, og
på de nye sidene gir vi brukerne mange tips til
aktiviteter om hva man kan gjøre i nærområdet.
Vi oppfordrer også folk til å ta seg til hyttene ved
å bruke sykkel eller kajakk som et alternativ til bil.
Kommentarfelt. Når du har vært på tur vil du få
en e-post der vi ønsker tilbakemeldinger, både
tilbakemeldinger som bare OF ser, men om du
ønsker kan du også legge inn kommentarer eller
gi stjerner på hyttesiden synlig for alle. Om du
ønsker å kommentere eller gi stjerner til en eller
flere hytter nå, er det mulig å logge seg inn og gå
til hyttesiden.
Instagram. Alle hyttene har en emneknagg
som vil vise bilder du og alle andre legger ut på
Instagram – emneknaggen du kan bruke, finnes
på hyttesiden. På en del av hyttene har vi laget
nye emneknagger. Har du tatt fine bilder og
bruker emneknaggen, vil disse vises på nettsiden
til den enkelte hytte!
Booking. Systemet er bygget opp slik at det
er gjenkjennelig fra vanlig netthandel. Når
informasjonen er fylt ut, sjekker du ut med
velkjent handlekurv. Fra min side har du oversikt
over hva du har bestilt og kan også lagre hytter
du kanskje vil dra til senere (knappen oppe til
høyre på bildet på hyttesiden).

Venteliste. En ny funksjon er at du kan stå på
venteliste på angitte datoer eller perioder. Du vil
da få en e-post som sier ifra om hytta blir ledig –
da er det førstemann til mølla.
Finne hytte. Det er mange måter å finne hytter
på. Du kan klikke i kartet, søke på hyttenavn,
velge ut fra antall sengeplasser eller bruke filter
der du kan velge på geografisk område. I tillegg
kan du bruke filter som bilvei helt fram, wc på
hytta, om det følger med båt m.m.
Sosiale medier. Vi har hatt som mål å knytte
nettsidene tettere sammen med andre plattformer. Instagram brukes ikke bare på kystledhyttene, men på mange av sidene der vi ønsker
å vise publikums bilder. Facebook og Twitter
speiles på forsiden, slik at du kan lese alle
oppdateringene her, selv om du ikke er bruker på
noen av plattformene. Også arrangement du kan
være med på, vises på samme måten på forsiden.
Nettmagasin. Papirversjonen av Fjord og Friluft
er lagt på is. Til gjengjeld har vi flyttet magasinet
over til nettsidene. Målet er å få ut fagartikler
som både inspirerer og sprer kunnskap.
Friluftsliv. Oslofjorden inkludert kyststier, strender
og øyer er Norges mest brukte rekreasjonsområde.
Vi har som mål å inspirere til at flest mulig kommer
seg ut og bruker fjorden og områdene rundt, og
kanskje gjør nye oppdagelser.

Kart. Det du finner i kartene så langt er alle
svaibøyene, kystledhyttene, steder du kan telte,
hvor du kan sette ut kajakken din og selvsagt
hvor du kan lagre den. På alle kart vil du se
kyststien. Vi har valgt kartlag fra Kartverket
som har godkjent kyststiene ved innleggelsen i
kartet. Arbeidet med å legge inn kyststiene er en
prosess som pågår og fortsetter i 2018. Omtale
og turtips for kyststien er ikke på plass ennå,
men vil komme.
Kompetanse. Friluftsliv involverer en rekke
forskjellige fagområder. OFs kompetanse
er etterspurt, og nettsidene gir en utvidet
oversikt over hvilke oppgaver og prosjekter
organisasjonen er involvert i.
Uttalelser. OF er høringsorgan og gir
uttalelser til planer, forskrifter o.a. Også saker
som kommer opp, der vi mener friluftslivets
interesser er truet, blir satt i fokus. Våre
uttalelser er løftet opp og gjort mer tilgjengelig
på nettsiden.
Natur- og friluftsveiledning. OF har en rekke
spennende tilbud til skoler, barnehager og SFOer.
Våre veiledere er blant de beste i landet på
pedagogikk utendørs og holder en rekke kurs som
er forankret i læreplanen. På nettsiden presenteres
kursene, som gir utbytte på mange plan.
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Kystled

Natur- og friluftsveiledning
Natur- og friluftsveiledning dreier
seg om å ta med mennesker ut og
lære dem om natur og friluftsliv.

Stor variasjon i tilbud. Vår natur-og friluftsveiledning består av:
Læring i friluft, ferieaktiviteter for barn og unge og arrangementer for
familier/allmennheten. Vi fokuserer på enkle aktiviteter i befolkningens
nærområder, men byr også på litt annerledes og spektakulære steder og
aktiviteter. I 2017 gjennomførte vi nesten 230 kurs og aktiviteter med ca
17 000 deltakere.

Læring i friluft

Læring i friluft er kurs for skoler og barnehager hvor vi ønsker å bidra
til mer og bedre uteundervisning. Våre kurs er forankret i rammeplan
for barnehagen og skolens læreplanverk.
Læring i friluft består av inspirasjonskurs for pedagoger og kurs
for skoleklasser, temaer for kursene er for eksempel: marinbiologi,
matematikk ute, fysisk aktivitet og samarbeidsøvelser, mat i friluft, kart
og orientering, marin forsøpling eller livredningsopplæring. Kursene er
som regel flerfaglige og vi legger til rette for at skolene skal gjennomføre
både før- og etterarbeid på egen hånd.
Nesten alle kommuner. I 2017 hadde vi kurs i nesten alle
medlemskommuner. Vi gjennomførte 21 inspirasjonskurs for pedagoger
og 148 kurs eller aktivitetsdager for barn i skole, SFO og barnehage.
Alle elever på 5. trinn. Noen større aktiviteter bør nevnes spesielt.
Hvert år siden 2002 har Larvik kommune bedt OF om å holde et kurs for
5.klassingene på friområdet Malmøya. I 2017 deltok 550 elever og 30
pedagoger. Aktivitetene blir gjennomført i mai og juni måned. Vi stiller
med naturveiledere hele perioden. Arrangementet finansieres av Den
Kulturelle Skolesekken.
Isfiske. I samarbeid med Vis sjøvett og Sjøholmen maritime senter
(Bærum kommunes sjøskole) tilbyr vi hvert år isfiske for kommunens
elever på sjøisen eller på et ferskvann. I året som gikk deltok 29
grupper, ca 1 500 grunnskoleelever, 90 pedagoger og 55 elever fra
voksenopplæringen.
Marin forsøpling er et svært aktuelt tema, også i skolen. Vi opplever en stadig
større interesse fra skolene i vårt område for temaet. Vi har i 2017 hatt over 1
800 deltagere med på ulike arrangement knyttet til marin forsøpling. De aller
fleste av disse er skolebesøk med foredrag og påfølgende strandryddedager
med skoleklasser. En del av prosjektet Ren Oslofjord har som mål å øke
barn og unges kunnskap og bevissthet om marin forsøpling. Kr 400 000,- er
satt av til dette formålet. I prosjektet jobber vi med langsiktige samarbeid
med kommuner og skoler i forhold til undervisning om marin forsøpling og
rydding av faste lokaliteter med skoleklasser. Undervisningsmateriellet vil bli
revidert til ryddesesongen 2018.
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Inspirasjon for barnehageansatte. Urtehagen barnehage fra Oslo har
inspirasjonskurs og kan forhåpentligvis vende tilbake til barnehagen
med nye tips til hvordan man kan ha fysisk aktivitet ute som er knyttet
til rammeplanen.

OF adopterer Nordre Langåra

Elever fra skolene i Asker har blitt invitert ut for å lære om marin forsøpling samt delta på ryddeaksjoner på Nordre Langåra. OF har inngått
en avtale med Asker kommune om regelmessige strandryddinger på
øya. Avtalen er en del av programmet «Adopter en strand» i regi av
Hold Norge Rent. Prosjektet skal danne grunnlag for regelmessig og
kontinuerlig rydding av et omfattende antall norske strender, øyer og
områder langs vassdrag og innsjøer.
Langåra ligger eksponert til og har en form som gjør at mye søppel
driver i land på øya. OF har ryddet øya årlig fra 2011.

«Vi reiser til institusjonene og holder
kurs på deres nærområde fordi vi
ønsker at det å flytte virksomheten ut av
klasserommet skal være en naturlig del
av skolehverdagen og ikke et jippo noen
få ganger under elevenes skolegang.»

Natur og friluftsveiledning
I 2017 gjennomførte vi nesten 230 kurs og aktiviteter med ca 17 000 deltakere.

Matematikkøkta er flyttet ut. Addisjonsoppgaver kan like greit løses på et
lag kram nysnø! Ved å flytte økta ut, får elevene fysisk aktivitet på kjøpet.

Friluftskurs for
flerkulturelle

Miljødirektoratet bevilger midler til aktiviteter i
friluft for flerkulturelle grupper. Vi har i hovedsak
hatt kurs for voksenopplæringsgrupper, men
også for introduksjonsklasser i grunnskolen og
andre innvandrer- og flyktninggrupper. I alt 14
forskjellige aktiviteter med ca 2 200 deltakere. Å
arbeide med disse gruppene er meget positivt og
lærerikt og gir oss mye tilbake gjennom mange
spennende møter.
Møteplass. OF deltar også i Forum for
flerkulturelt friluftsliv som driftes av Norsk
friluftsliv. Forumet er en møteplass for
medlemsorganisasjoner i Norsk Friluftsliv og
samarbeidspartnere med felles interesser.
Formålet med forumet er å bidra til økt
bevisstgjøring og kunnskap om inkludering av
personer med innvandrerbakgrunn i friluftslivet,
og være en arena for erfaringsutveksling og
nettverksbygging på tvers av organisasjonene.

Små havforskere. Marinbiologi for en gruppe førsteklassinger i Skiphellebukta i Frogn.

Friluftsskoler

Nasjonal satsing. Friluftsskolen startet som
en nasjonal satsing i Friluftslivets år. Konseptet
er utviklet av Friluftsrådenes Landsforbund
og DNT. Friluftsskolene foregår i skolenes
ferier og har en varighet på mellom tre og fem
dager. Friluftsskolen foregår på dagtid med
mulighet for overnatting ett døgn. Deltagerne
får opplæring i friluftsaktiviteter som båltenning,
orientering, fiske og padling. Naturkunnskap og
allemannsretten er også sentrale temaer. Fokus
er å gi deltakerne positive naturopplevelser
sammen med andre. Vi samarbeider med ulike
kommunale tjenester for å kunne tilby plasser til
barn og unge med særskilte behov.
Åtte friluftsskoler i tre fylker. I 2017 har
OF gjennomført åtte Friluftsskoler i tre fylker.
Vi har samarbeidet med både kommuner og
organisasjoner i gjennomføringen. I Røyken,
Lier, Asker, Drammen, Moss, Rygge, Bærum har
vi hatt friluftsskoler. I tillegg har vi i samarbeid
med TEKNA og DNT Sandefjord gjennomført
”Newtoncamp” på Malmøya i Larvik.

En time fysisk aktivitet hver dag
i skolen
På et av de siste møtene i 2017, gjorde
Stortinget et historisk vedtak. Ordlyden er:

"Stortinget ber Regjeringen fremme en
sak for Stortinget om en ordning som
sikrer elevene på 1.-10. trinn minst en
time fysisk aktivitet hver dag innenfor
dagens timetall."
Dette er en sak OF har arbeidet for i mange
år. Studier viser mange positive effekter av
mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Det
er viktig å tenke på at det er mange måter
skolene kan gjennomføre dette på. Skoledagen skal ikke forlenges, men fysisk
aktivitet skal inn i det andre faglige arbeidet.
Fysisk aktiv læring er noe vi i OF arbeider
med og vi gleder oss til å bidra til å innføre
mer fysisk aktivitet i skolene i regionen.
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Aktivisering og folkehelse

Natur og friluftsveiledning

Gratis aktiviteter for alle. Fra Sollerudstranda, Oslo.

Oslofjorden 4201 – oppdag din kyst
Åpne turer. Oslofjorden 4201 handler om å bidra til at lokale turmuligheter blir bedre kjent, og å få flere mennesker ut og i aktivitet,
kanskje kan det skje på nye måter. Prosjektnavnet kommer av antallet
kilometer strandlinje i OFs medlemskommuner, inkludert alle holmer og
skjær, som er 4 201 km. Målgruppen er spesielt barnefamilier, men alle
som ønsker en friluftsopplevelse er velkommen. Aktivitetene er gratis.
Vi har i 2017 vært med på å gjennomføre følgende turer og arrangementer:

Akershus

• Biomangfolddagen på Lilløyplassen, Bærum
• Krabbefiske for barn ved Oslofjordmuseet, Asker
• Historisk vandring langs Gjersjøelva i Oppegård
• NM i krabbefiske med Oslofjordmuseet, Asker
• Tur til Ommen med Nesodden frivilligsentral, Nesodden
Arena som kan viske ut forskjeller. Friluftsliv representerer en arena som kan
bidra til å viske ut økonomiske og kulturelle forskjeller. Ca. 50 % av familiene med
vedvarende lav inntekt er innvandrere. Barn av enslige forsørgere, trygdede, forsørgere med en utsatt stilling på bolig og arbeidsmarkedet har vokst siden år 2000.

Friluftsliv og barnefattigdom
Fagdag. Vi gjennomførte fagdag for 2017 en uke inn i 2018. Temaet for
dagen var friluftsliv og barnefattigdom. 150 deltakere lyttet til innledere fra
forskningsmiljøer, kommunale institusjoner og organisasjoner.
Stor andel barn. Omtrent 98 000 barn i Norge lever i familier med
vedvarende lav inntekt, 46 000 av dem bor i OFs medlemsfylker. Dette er
ca 10% av alle barn. I Oslo og Drammen lever hele 17% og i Østfold 15% av
barna i vedvarende lavinntektsfamilier. Omtrent halvparten av disse barna har
innvandrerbakgrunn, noen flere i Oslo og andre større byer.
Lavere deltakelse. Vi vet at barn som lever i familier med lav inntekt,
deltar i mindre grad i fritidsaktiviteter – friluftsliv inkludert. Seminaret på
Litteraturhuset belyste problemer og viste at det finnes kunnskap om mulige
løsninger på deltakelse for alle.
Raymond Johanssen om ”ut på tur”. Seminarets åpningstaler byrådsleder
i Oslo, Raymond Johanssen sa: ”Det er ingen selvfølge at noen skal skjønne
konseptet «ut på tur» hvis ingen har invitert deg med og vist deg gledene med
det”. Her kan vi i friluftsrådet ta en rolle som bidrar til å vise og lære barn og
unge alt det fantastiske som finnes i naturen.
Fokus og vektlegging. OF skal fortsette å fokusere på at våre tilbud når
fram til alle barn uansett økonomiske levekår. Vi vil dessuten utfordre
Miljødirektoratet og fylkeskommunene til å vektlegge dette perspektivet ved
fordelingen av friluftsmidlene.
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Oslo

• Isfiske på Markadagen på Sognsvann
• Markering av Blått flagg på Bygdøy
• Krabbefiske i samarbeid med DNT
• Eliasdag med krabbefiske for familier på Sollerudstranda
• Guidet tur i Gamle Oslo
Buskerud
• Isfiske på Kom deg ut-dagen ved Eiksetra, Lier
• Aktiviteter på Lierdagene
• Lysfestivalen i Slemmestad, Røyken
Østfold
• Storesanddagen, Hvaler
• Akerøydagen, Hvaler
• Minnevandring på Svolder/Svalerød, Halden
• Vaffelsøndag med kanopadling på Pernestangen, Fredrikstad
• Åpning av sti og turmål på Botneveten, Hvaler
Vestfold
•Flaggermustur i Holmestrand
• Flaggermustur i Sandefjord
• Åpning av friluftslivets uke i Melsomvik, Sandefjord
• Høstferieaktiviteter, Nøtterøy
• Vinterferieaktiviteter på Verdens Ende, Tjøme
• Nattergaltur i Moutmarka, Tjøme
• Familiefriluftsdag på Østre Bolæren i samarbeid med Nøtterøy kommune
• Åpne familiefriluftsdager på Verdens Ende og Østre Bolæren, 4 stk
• Prøve på fridykking på Verdens Ende
• Krabbefiskedager for familier på Verdens Ende og Østre Bolæren, 3 stk
• Vandring på Grevestien i Tønsberg
• Familiedag på Besøkssenter våtmark, Ilene i Tønsberg

Marin forsøpling
At søppel – og spesielt plast– i havet og på strendene er en enorm
miljøutfordring, er i dag erkjent av de fleste. Bekjempelsen av marin
forsøpling har vokst til å bli en av OFs viktigste oppgaver.

Kampen mot marin forsøpling

Friluftslivets vokter
Plast er verstingen

Medieoppslag om den syke hvalen som
strandet på Sotra og hadde 30 plastposer
i magen, gjorde sterkt inntrykk, også
internasjonalt. OECD-rapporten om
at vi risikerer like mye plast som fisk i
havet i 2050, har også skapt reaksjoner.
Den største søppelmengden som havner
i havet, består av plast. Forskere anslår
at hvert minutt ender ca. 15 tonn plast i
havet på verdensbasis. Denne mengden
vil stige til 60 tonn hvert minutt i
2050 hvis dagens forbruk av plast og
manglende avfallshåndtering fortsetter.
Forskere (OECD-rapport, 2017) mener
da at mengden plast i havet vil overstige
mengden fisk. I havet brytes plast
langsommere ned grunnet redusert UVstråling og kaldere temperaturer. Over
90% av avfallet på strendene i Oslofjorden
består av plast. Over tid blir plasten
mer fragmentert og vanskelig å fjerne.
Det dannes mikroplast (mindre enn 5
millimeter). Mikroplasten har innvirkning
på et stort antall arter, og plastpartikler er
rapportert i fordøyelsen hos en rekke dyr
som lever i havet.
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Marin forsøpling

Oslofjordens Friluftsråd – en viktig aktør. OFs kompetanse og store geografiske
nedslagsfelt, gjør oss til en sentral aktør. Skjærgårdstjenesten, hvor OF er part,
har jobbet med strandrydding siden 1992. OF har en samarbeidsavtale med Hold
Norge Rent.

Prosjekter og aktiviteter
«Ren kystlinje»
– skandinavisk samarbeid for å finne nye løsninger og metoder. I 2016 startet
det 3-årige Interregprosjektet «Ren Kystlinje». Her deltar 34 partnere fra Norge,
Sverige og Danmark for å begrense omfanget av søppel på strender og i havet.
Målet er et innovativt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, forvaltningen,
næringsliv og frivillige. Aktørene skal sammen utvikle nye modeller og metoder for
innsamling, håndtering og gjenbruk/gjenvinning av avfallet. Et annet viktig punkt
er å kartlegge kildene.
Østfold fylkeskommune er norsk prosjekteier, og har engasjert OF som
prosjektleder i Norge. Prosjektet har skapt et stort engasjement, og kan følges via
egen hjemmeside og facebookside (Ren Kustlinje), www.renkustlinje.se.
«Ren Oslofjord»
Frivillige, profesjonelle og arbeidstrening. Prosjektet «Ren Oslofjord –
strandlinjen» omfatter OFs koordinering av strandryddinger og aksjoner. Vi
samarbeider med frivillige, Skjærgårdstjenesten, Hold Norge Rent og andre
aktører. Ryddeaksjoner med henting av innsamlet avfall, transportert av frivillige
med båt og rapportering av ryddeaksjonene, inngår.
«Før fuglene kommer
Samarbeid. «Før fuglene kommer» er initiert av Marinreparatørene og Hold Norge
Rent (HNR) og gjennomføres i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening og andre
aktører lokalt.

Før fuglene kommer. I Kurefjorden mellom Rygge
og Råde ble det fjernet et halv tonn søppel i mars.

I 2017 ble ca 59 tonn søppel fjernet fra strender langs
Oslofjorden. Tilsammen 213 km strandlinje er ryddet
av forskjellige aktører, frivillige inkludert.

Tall fra ryddeportalen, Hold Norge Rent

Kurefjorden. Aksjonen Før Fuglene kommer ble arrangert 10.-31.mars 2017. Den
17.mars ryddet en gjeng fra OF et område i Kurefjorden naturreservat sammen
med Skjærgårdstjenestens driftsenhet i Moss. Til sammen ble 540 kg søppel
samlet inn. Området hadde ikke blitt ryddet på flere år.
Kråkerøyskjærgården. Den 24.mars ble det arrangert ryddeaksjon i Kråkerøyskjærgården på flere fuglereservater. Kystlotteriet var hovedarrangør. Om lag
500-600 kg søppel ble fjernet av rundt 40 frivillige.
Drøbaksundet. Den 25.mars ble sjøfuglreservatene på Storskjær, Småskjær og
Askholmene i Drøbaksundet ryddet. Frivillige fra Drøbak kajakklubb og Norsk
Ornitologisk forening var med. Små plastartikler ble plukket fordi slike
gjenstander gjør skade på dyr og fugler som settes seg fast eller
forveksler plasten med mat.
Gjølertangen, Hvaler – rydding for første gang. Ved
ryddeaksjonen høsten 2016 ble det oppdaget en bukt
hvor det hadde samlet seg store mengder søppel, men
som ikke har blitt ryddet før. Aksjonen året etter ryddet
den svært forsøpla bukta i Gjølertangen på Søndre
Sandøy. 34 søppelsekker og en storsekk ble fylt av en
ryddegruppe på 20 personer.

OF har egne prosjekter, og samordner andre
aktører og initiativ. Antallet aktører, prosjekter
og ryddeaksjoner har økt betraktelig. Dette
gjør koordineringen av strandryddingen
viktig. OF samarbeider også med aktører i
Sverge og Danmark.
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Nordisk strandryddedag. Statsminister Erna Solberg ble
med og ryddet på Nordre Langåra i mai 2017. Her sammen
med Askers ordfører Lene Conradi og OFs direktør Rune
Svensson som redegjør for omfanget av problemet.

Marin forsøpling

Åpningen av nordiske strandryddedager på Norsk maritimt
museum på Bygdøy. Miljøministre fra hele Norden, Nordisk ministerråd og Erik Solheim fra FN ved søppelfyret til kunstneren Solveig Egeland.
Nordisk råd har engasjert seg i bekjempelsen av marin forsøpling.

Fjerning av vrakbåt. Etter at en returordning for vrakbåter kom på plass,
har OF vært med på å fjerne flere båter som stod i fare for å synke, og
ende opp som marin forsøpling.

Aksjon eierløse båter
I bøyer og på friområder. Aksjon eierløse båter er et forsøksprosjekt
med MOVAR (Mosseregionen Vann, Avløp og Renovasjon) og Oslofjordens
Friluftsråd. Det har blitt samlet inn 25 mindre båtvrak fra kommunene Moss,
Rygge, Råde, Våler og Vestby, pluss 5 større, eierløse båter fra OFs bøyer i
Oslo. De største båtene krevde transport med kranbil, ribbing og sortering.
Kostnadene per båt spenner fra kr 1200 for de minste båtene til kr 22 000
for de største. Større motor- og seilbåter over 4-5 meter må slepes til land,
transporteres videre med kranbil for opphogging og sortering på mottaket.
De fleste av disse vrakbåtene er henlagt i friluftsområder ved brygger og
bøyer. Båtvrak må fjernes før de synker, slik at de ikke forurenser og blir
enda dyrere å fjerne. Båter i ulovlig opplag er ofte preget av at eierne ikke
klarer å ta vare på båten, som ofte er nedgriset og full av søppel.
Vrak. Båtene er som regel så ødelagte at de framstår mer som søppel enn
båt. Eier er umulig å finne. For båter i brukbar stand må man bruke tid på
for å avklare om de har en eier. Båtene merkes med varsel om fjerning.
Etter 2-3 uker uten reaksjon fra eier plasseres de i opplag på land. Etter
ytterligere 3 måneder uten at eierne melder seg, blir båtene kondemnert.
Arbeid og Kvalifisering i Larvik
Larvik. Enhet for Arbeid og kvalifisering (AOK) i Larvik kommune har som
mål å skaffe egnet sysselsetting til personer som har uavklart arbeidskapasitet eller kompetanse. AOK ryddet marint avfall på strekningen fra
utløpet av Lågen til Larvik Havn. Det ble også ryddet i Viksfjord, Ranvika
og Strandvika. Antallet strandryddere har variert fra 5-22 stk. Opplæring
av brukere og støttepersonell, spesielt med hensyn til HMS og effektivitet,
har vært i fokus, bl a har det blitt snekret tomanns soll for å sikte ut sand og
dermed få ned vekta på avfallet. Skjærgårdstjenesten har hentet søppel der
lastebiler ikke kom til. Det ble plukket 805 kg søppel på en strekning på 9 km.
Åpning av Nordisk strandryddedag
Nakholmen og Nordre Langåra. Den nordiske strandryddedagen 2.
mai 2017 var første gangen landene koordinerte innsatsen gjennom en
felles strandryddeaksjon. Etter arrangementet på Bygdøy ble frivillige
transportert til rydding på Nakholmen og Nordre Langåra. Hold Norge Rent
var hovedarrangør, OF organiserte ryddeaksjonene.
Kirkens Bymisjon og «JOBBEN» Frelsesarmeen
Moutmarka. Gjennom sitt arbeidstreningsprogram har Kirkens Bymisjon
samlet inn søppel langs Moutmarkas 2,5 km kyststrekning på Tjøme. Totalt
ble det samlet inn 35 sekker, samt fiskekasser, kanner og trematerialer.

«Jobben». Frelsesarmeens deltakere i «Jobben» i Oslo har blitt en ny
samarbeidspart for OF. Vi opplever en ekte positiv energi på oppgaven.
«Jobben»-gjengen rydder 15 tonn søppel i året. Frelsesarmeen tilrettelegger
for samvær, samhold, to måltider, og motivasjonspenger.
Nordisk strandryddedag 6. - 7.mai
Torvøya. Den nordiske strandryddedagen ble markert flere steder. Røyken
båtforening ryddet Torvøya i Røyken kommune sammen med OF.
Statsminister og Klima- og miljøminister. OF og Hold Norge Rent
samarbeidet også om arrangementet på Nordre Langåra i Asker 6. mai.
Statsminister Erna Solberg, Klima- og miljøminister Vidar Helgesen samt frivillige
medvirket. Skjærgårdstjenesten i Breiangen deltok med sin nye arbeidsbåt.
Færder nasjonalpark. Den 7. mai ble strandryddedagen markert i Færder
nasjonalpark. Frivillige ble fraktet fra Tønsberg fiskebrygge ut til holmer og
øyer i skjærgården.
Andre ryddeaksjoner
Samarbeidspartnere og frivillige. Oslofjordens Friluftsråd gjennomførte
også flere andre ryddeaksjoner med samarbeidspartnere og frivillige. Mye
av avfallet er innfiltret i vegetasjon og løsmasser, og gjør fjerning med håndkraft vrient. Plasten som brytes ned til mikroplast, er en særlig utfordring.
Maskinell rydding. Ved bruk av maskiner kan man bli kvitt større andeler
av dette avfallet. Driftsenhet Færder i Skjærgårdstjenesten gjennomførte
en aksjon på Mellom Bolæren med maskinell rydding. Deres erfaringer var
positive. Maskinell rydding krever inngående kjennskap til plante- og dyrelivet.
Engasjerte frivillige henvender seg oftere til OF og Skjærgårdstjenesten. Et
økende engasjement krever koordinering.
I 2017 registrerte OF egne aksjoner og funn i Hold Norge Rents ryddeportal
samt alle friville aksjonene der Skjærgårdstjenesten på Hvaler, i Fredrikstad
og Færder hentet avfallet.

Antall
aksjoner

Antall
frivillige

Ca. meter
ryddet

Ca. kg
ryddet

Oslofjorden

438

7 319

212 680

59 408

Hele landet

2 845

48 702

2 207 000

1 374 000

Frivillige har blitt en betydelig ressurs for strandrydding.
Kilde: Ryddeportalen, Hold Norge Rent
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Marin forsøpling
Ti-på-topp funn på 100 m stranden på Akerøya 2017

Overvåkning av stranda på Akerøya, Hvaler (OSPAR-metoden)
Norge deltar i OSPAR-konvensjonen (Oslo-Paris konvensjonen) om
vern av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren. Overvåking og
registrering skjer på sju norske strender. OF har ansvaret for stranden
på utsiden av Akerøya i Hvaler. Her har vi registrert alt ilanddrevet
søppel siden 2012. Se tabellen for de vanligste funnene i 2017.
Informasjon, formidling og undervisning
Hovedmålgruppe er elever i grunnskolen (5-10. trinn), men
vi har også foredrag for foreninger, høyskoler og bedrifter. I
Asker, Bærum og Moss hadde vi i 2017 elevprosjekter med
flere dagers varighet. Med midler fra Miljødirektoratet har OF
utarbeidet et undervisningsopplegg, filmer og foredragsmateriell.
Dette materiellet brukes aktivt av foreninger, skoler og
undervisningsinstitusjoner over hele landet, og er en viktig del av
OFs formidlingstilbud.
Refusjon av utgifter
Hold Norge Rent (HNR) administrerer refusjonsordningen for
marint avfall som er etablert av Miljødirektoratet for å stimulere til
økt opprydding. Ordningen skal sikre at aktører ikke selv må dekke
kostnadene til transport og levering.
Frivillig innsats. Tre driftsenheter av Skjærgårdstjenesten har ført
oversikt over marint avfall hentet fra frivillige: Hvaler, Fredrikstad
og Færder. De har i 2017 tilsammen hentet 20 770 kg fra 226
ryddeaksjoner som har ryddet en strandstrekning på 99 km.
Kostnadene til transport og avfallsbehandling som ikke er dekket
gjennom OFs prosjekt, er det søkt refusjon for - tilsammen 157
båttimer og et beløp på kr 303 380.
OF har som en del av prosjektet Ren Oslofjord, lagt inn alle de
frivillige ryddeaksjonene i ryddeportalen til Hold Norge Rent, som er
en forutsetning for å kunne søke om refusjon. Se tabell side 11.
Tilskuddsordninger
Det er de siste årene vedtatt tilskuddsordninger for bekjempelse
av marin forsøpling, og dette har gjort aktivitetsnivået mulig.
Miljødirektoratets tilskuddspost mot marin forsøpling hadde første
året (2015) ca. kr 7 millioner til disposisjon.

Biter av plast eller polystyren
Snører, liner, tau og liner (diameter < 1 cm)
Biter av plast eller polystyren 0 - 2,5 cm
Kapsler, lokk, skrukorker, dunker, spann og beholdere
Fiskegarn / -nett og deler av fiskegarn / -nett (<50 cm)
Ballonger, ink. ventiler, bånd og tråder
Patronhyler til haglegevær
Bommulspinner
Omslagspapir / -poser fra potetgull, godteri
Plastremmer / pakkebånd (til forpakning)

3364
1898
1572
807
711
347
305
261
205
153

Ting vi dessverre finner mye av....
Isopor – det skal ikke store biten til før det er
er snakk om mange tusen kuler...
Q-tips: Over hele fjorden er det
mengder av plaststanga som har
vært en q-tips.
Ballonger: 347 biter av ballonger
på en hundremeter lang strand...
Biofilter. På OSPAR-stranda
og andre steder i fjorden er det
mange slike – fra renseanlegg...
Emballasje: Denne rakkeren er opprinnelig
fra et russisktalende land.
Garnrester og tau er det
mer enn nok av

Økt til 60 millioner. Tilskuddsposten økte til ca. kr 60 millioner i
2017 og i 2018 er det bevilget kr 80 millioner i 2018.
Refusjonsordning. Refusjonsordningen er en av tiltakene som
finansieres gjennom Miljødirektoratets tilskuddspost. Hold Norge
Rent administrerer ordningen for utgifter til transport og behandling
av marint avfall, og alle som har slike utgifter kan søke refusjon.
Plastreturs Miljøprosjekt. Plastreturs Miljøprosjekt gir tilskudd
til prosjekter som bidrar til forebygging eller opprydding av
plastforsøpling. OF fikk i 2017 støtte til utstillingen Marlisco som
etter å ha bli vist fram flere steder i Oslofjorden, ble sendt til Herdla
museum i Askøy kommune utenfor Bergen.
Engasjerte frivillige henvender seg oftere til OF og Skjærgårdstjenesten. Et økende engasjement krever koordinering. I 2017
registrerte OF egne aksjoner og funn i Hold Norge Rents ryddeportal
samt alle friville aksjonene der Skjærgårdstjenesten på Hvaler, i
Fredrikstad og Færder hentet avfallet.
Kystlotteriet er et nytt initiativ og viktig samarbeidspart, bl.a.
om ryddeaksjoner der bidragsyterne deltar i loddtrekning.
Kystlotteriet ble først etablert i Østfold, men utvidet engasjementet
til kommuner i Vestfold, Telemark, Agder, Sogn og Fjordane og
Troms. Skjærgårdstjenesten i Moss, Fredrikstad, Hvaler, Færder og
Breiangen har ryddet selv og hentet fra frivillig rydding, til sammen
29 tonn marint søppel.
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Akerøya under OSPAR-ryddingen. Denne eksponerte stranda ryddes helt
ren hvert år. Funnene registreres nøye – en oppgave som tar flere dager.

I 2017 har mange fått øynene opp for hvor store konsekvenser
stillehavsøstersen har for miljøet på grunt vann.

Stillehavsøsters
Kraftig spredning. Østersen har spredd seg
kraftig og har flere steder gjort gode badesteder
nærmest utilgjengelige med sine skarpe
skjellkanter. Stillehavsøstersen finnes nå i hele
OF’s virkeområde, men de hardest rammede
områdene er i dag Hvaler og søndre Vestfold.
Det er ingen grunner til at denne introduserte
arten skal stoppe sin utbredelse på lang sikt. Som
andre andre organismer svinger bestandene og er
utsatte for sykdomsangrep. Det er likevel enighet
blant forskerne at antallet stillehavsøsters vil øke.
Hva gjør OF? OF har som grunneier, forvalter og
tilrettelegger av friluftsområder et ansvar å kjenne
til endringer i det marine miljøet og hvordan dette
kan påvirke kystfriluftslivet. OF har derfor fulgt
faginstitusjonene Havforskningsinstituttets og
Norsk Institutt for Vannforsknings (NIVA) arbeid
med arten og satt seg inn i Miljødirektoratets
«Handlingsplan for bekjempelse av
stillehavsøsters» fra 2015.

Sjelden har en invaderende art utgjort så stor
trussel for badende, og spesielt for mindre
barns muligheter for å vasse på grunt vann.

Stor trussel. Sjelden har en invaderende art
utgjort så stor trussel for badende, og spesielt
for mindre barns muligheter for å vasse på grunt
vann. Østersen har skarpe vekstkanter som
kan sammenliknes med å tråkke på glasskår.
OF har laget et eget undervisningsopplegg
for temaet «fremmede arter». Mest fokus har
stillehavsøstersen fått. Denne har betydning for
friluftslivet; dels fordi den påvirker miljøet, dels
fordi det er en høstbar art som kan spises.
Fylkeskommunene. Både Østfold og Vestfold
fylkeskommuner har engasjert i seg arbeidet
med å bekjempe arten. Det er gjennomført et
prøveprosjekt av Statens Naturoppsyn på Hvaler.
Hensikten var å finne effektive metoder for
fjerning og deponering av østersen, samt å få et
innblikk i mengden. Tid og kostnader ved plukking
ble evaluert. Eksempelvis ble et område på 175 m2
renplukket for 750 kg østers på 29 timer.
Samarbeid. OF arbeider tett med fylkeskommunen i Vestfold for å se på mulighetene til
å rydde strender på tilsvarende måte som med
marin forsøpling. I september ble det holdt en
viktig fagdag i Tønsberg for å samle gode krefter for
å utvikle en strategi for hvordan en skal håndtere
stillehavsøstersen. Flere områder er ryddet med
godt resultat. Blant annet har frivillige fjernet
stillehavsøsters fra Omrestranda ved Nevlunghavn
i Larvik. Vestfold er et pilotfylke for forvaltning og
mulig kommersiell utnyttelse av stillehavsøsters
i Norge, Fylkeskommunen samarbeider med
Havforskningsinstituttet for å finne løsninger.

Stillehavsøsters kan feste seg på svaberg, steiner og sandbunn. Her
fra Helleviktangen
på Nesodden.
Oslofjordens
Friluftsråd 2017
13

Friluftslivets vokter

Interesseorgan

OF som interesseorgan:

En stemme for friluftslivet

Rollen som talerør for
friluftslivet er todelt;
den første er å være
formell høringspart.
Den andre er å være
«vaktbikkje» for
friluftslivet og ta
opp saker med
myndighetene – ofte
basert på henvendelser
fra publikum.

Positivt. OF er for å utvide og oppgradere småbåthavna på Vestre Bolæren i Færder nasjonalpark.
Retningslinjer. Verdier og synspunkter OF vektlegger, skal være godt
forankret. Forankring sikres ved at årsmøtene jevnlig går gjennom
retningslinjene, slik det ble gjort i 2017. Disse finnes på nettsidene
oslofjorden.org/dokumenter. Saker hvor tidsfristene tillater det, og
som har stor prinsipiell betydning, behandles av styret. Øvrige saker
utarbeides av administrasjonen og refereres for styret.
200 dokumenter. OF får årlig ca. 200 planer, forskrifter og andre
dokumenter på høring. Saker med størst betydning for friluftsliv, innvirkning på folkehelsa eller som berører natur- og miljøvern, får størst
oppmerksomhet.

Noen eksempler på OFs kommentarer
til et utvalg av saker i 2017:
Østfold:

OF skeptisk til mange nye fritidsboliger. Kommuneplanens arealdel,
Hvaler. OF var skeptisk til forslaget om å fortette fire områder med
150 nye hytter. Nedbygging av arealer som er viktige for friluftsliv
og biologisk mangfold er ett forhold, dessuten krever nye hyttefelt
parkerings- og båtplasser, noe det allerede i dag er mangel på. Forslag
om etablering av gang- og sykkelvei langs Fv 108 er positivt. OF støttet
ikke forslaget om å trekke byggegrensen nærmere sjøen bl.a. ved
Korshavn og Ødegårdskilen. Etablering av pukkverket Steintippen
ble ansett uheldig med tanke på støv og støy og med kort avstand til
naturreservater, friområdet Ørekroken og Ytre Hvaler nasjonalpark.
Kommunedelplan naturmangfold i Fredrikstad. Fredrikstad
kommune i front. OF viste til at Fredrikstad er en av fem
pilotkommuner som utarbeider kommunedelplan for naturmangfold,
et arbeid initiert av Miljødirektoratet. Kommunen har mange
naturverdier som er viktig å ta vare på. Et mål er å få økt kompetanse
om naturmangfoldet og forankre denne lokalt. Plan for skjøtsels- og
forvaltningstiltak er foreslåtte tiltak.

Hurum: OF anbefalte tilbakeføring av ulovlig tiltak
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Vestfold:

Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, planprogram. Jarlsbergtraseen
bør inn i planene igjen. Striden har stått om hvilke trasevalg som skal
legges til grunn for videre utredning. Bane NORs forslag om å satse på Vear
eller Nøtterøykorridoren, fikk ikke støtte. Disse alternativene har negative
konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø. OF
anbefalte derfor at Jarlsbergtraseen tas inn igjen og utredes nærmere. I
uttalelsen understreket vi ellers viktigheten av å utrede barrierevirkninger og
støypåvirkning. En bro tett opp imot RAMSAR-området Ilene (internasjonalt viktig
våtmarksområde) kan innebære konflikter med naturmangfold i sjø og fuglelivet.
Detaljregulering Vestre Bolæren, Nøtterøy. OF støtter økt tilrettelegging. OF
støttet bedret tilgang til øya ved å utvide eksisterende småbåthavn til 50 båtplasser
og etablere bølgebryter, noe som gjør ilandstigninger enklere og er positivt med
tanke på mottak av rutebåt. OF støttet også forslag om tre mindre utleiehytter for
overnatting til skoleklasser. OF viste til foreningen Vestre Bolæren og Nøtterøy
kommunes innsats som har bidratt for å bedre vilkårene for friluftsliv.
Langøya, Re kommune. Et nyrestaurert 80 dekar stort friluftsområde ble
gjort tilgjengelig for publikum i 2017. I over 25 år har miljøfarlig avfall blitt
omdannet og deponert på øya. OF har fulgt omdannelsen av avfallsdeponiet
til natur- og friluftsområde tett i mange år og var blant gjestene under
markeringen i juni.

Buskerud:

Planarbeid ved Nøsted og Glassverket, Drammen. Unik mulighet til å åpne
sjøfronten. OF støttet planens forslag om at allmennhetens tilgang til elv og
fjord forbedres. Dette er viktigste sak for friluftslivet i Drammens sydlige bydeler.
OF viste til at Havnepromenaden i Oslo kan ha overføringsverdi. Kyststi med tavler
som forteller om stedets historie, benker samt små grønt-, rekreasjons-, leke- og
aktivitetsområder ble anbefalt.
Kommunedelplan Idrett og friluftsliv i Røyken 2017 - 2020. Kyststiarbeidet må få
en sentral plass i planen. OF støttet forslaget om å høyne kvaliteten på kyststien
ved å tette «missing links», utvide kyststien til å omfatte Drammensfjorden og
koble kyststien til stinettet som går innover i landet. Røykens kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder ble holdt fram som en viktig oppgave. Dette
gir forutsigbarhet i arealplanleggingen og grunnlag for å sikre og videreutvikle
friluftslivets ”infrastruktur”.

Interesseorgan
Vannscootere

Klima- og miljødepartementets foreslo i 2017 å oppheve
forskrift om bruk av vannscooter. OF hevdet forskriften
fungerte tilfredsstillende, og mente at opphevelse
ville føre til mer vannscooterkjøring. I et så mye brukt
område som Oslofjorden vil flere vannscootere bety
flere konflikter, større fare for ulykker og mer støy.
Økt trafikk vil også gå utover sårbare sjøfuglbestander.
OF framholdt at en ikke kan sidestille småbåtbruk og
vannscootere.
Fire av de 15 OF-kommunene/fylkeskommunene som
uttalte seg, var positive til å oppheve forskriften, de 11
øvrige ønsket – i likhet med OF – å bevare gjeldende
forskrift.
Departementet opphevet vannscooterforskriften,
men ga mulighet til å etablere lokale forskrifter.
Følgende kommuner innførte slike: Tjøme, Nøtterøy,
Tønsberg, Sandefjord, Oslo og Nesodden. OF støttet
disse kommunene.

Vannscooter som passerer Færder fyr i nasjonalparken. Vannscooter er forbudt i begge nasjonalparkene i Ytre Oslofjord.
Bryggeanlegg ved Knivsvikbekken i Hurum,
dispensasjonssøknad. Ulovlige tiltak bør tilbakeføres.
Et bryggeanlegg ved utløpet av Knivsvikbekken ble
en sak for OF. OF så alvorlig på at utfylling i sjø og
spunting i utløpet av Knivsvikbekken var foretatt på en
måte som gikk langt ut over det kommunen hadde gitt
tillatelse til. OF anbefalte tilbakeføring av ulovlig tiltak.
Presedensvirkningen for å godkjenne ulovlige bygging i
etterkant, ble pekt på.

Oslo og Akershus:

Nasjonal transportplan uten ny Oslofjordforbindelse
over Håøya. I Nasjonal transportplan som ble lagt
frem i mars 2017, fremgikk det at en broforbindelse
over Håøya var skrinlagt og at Regjeringen gikk inn
for et ekstra tunnelløp under Oslofjorden. Dette er i
tråd med synspunkter vedtatt på årsmøtet i 2015, der
tverrforbindelse over den nordlige delen av Håøya ble
ansett som uheldig.
Reguleringsplan Nakholmen, Bleikøya og Lindøya, Oslo.
OF støtter forslag om større tilgjengelighet for
allmennheten. I hele 19 år har planarbeidet pågått,
og OF har spilt inn flere forslag underveis. OF støttet
Plan og bygningsetatens (PBE) forslag om å gjøre
hytteøyene mer attraktive for ferdsel og rekreasjon.
Forslaget innebærer å flytte opp til 17 hytter til andre
steder på øyene. Slik praksis har vært gjennomført
med hell i andre kommuner, og bidrar til å gi en raskt
økende befolkning i Oslo flere friområder ved sjøen.
Velforeningene på øyene ønsker å opprettholde
plasseringen av hytter og brygger. Tross uenighet om
planforslaget, ønsker OF å få fram at velforeningene

rydder strender, tilrettelegger
friområder og holder fellestoaletter
på øyene rene. Nye bryggeanlegg
er en fordel som erstatning for
enkeltbrygger. OF pekte også på
viktigheten av å følge opp kartlagte
bygg og anlegg som ikke er omsøkt.
Se artikkel side 16.

Bærum: «Kunstige
øyer kan gi
positivt tilskudd
til friluftslivet i
en region med få
utfartssteder. »

Publikumshenvendelser

OF får en del henvendelser fra
publikum om forhold som gjelder
alt fra ulovlig
Vannscooter
vedbygging,
Færder stengsler,
dispensasjonssaker
eller som en
fyr
del av planprosesser. Noen saker
er svært ressurskrevende, og dette
begrenser sekretariatets muligheter
for å gå i dybden. Publikum mener
Regulering og planprogram for ny friluftsøy i
ofte at kommunens saksbehandling
Lysakerfjorden, Bærum. Viktig å utrede konsekvenser
er feil eller mangelfull, men det
for både friluftsliv og naturmiljø. Behovet for
kan også dreie seg om uenighet
flere sjønære arealer til friluftsformål er pekt på i
om vedtakene som er gjort. Et par
flere sammenhenger. Bærum kommune har sett
eksempler på henvendelser som OF
på muligheten for å etablere en eller to øyer i
har brakt videre:
Lysakerfjorden. Øyene er tenkt etablert gjennom
-OF fikk medhold fra Larvik kommune
oppfylling av stein fra planlagte samferdselsanlegg.
om at allmennheten kan ferdes langs
I OFs retningslinjer heter det bl a at «Kunstige øyer
en kyststrekning ved Nevlunghavn.
kan gi positivt tilskudd til friluftslivet i en region med
- Oslo kommune fulgte opp OFs
få utfartssteder. Konsekvenser for miljø og natur må
henvendelse vedrørende lovligheten
være kartlagt og øya må være åpen for allmennheten.»
av stengsler i strandsonen ved en
OF anbefalte at det utredes hvilke typer friluftsliv som
eiendom ved Huk i Oslo. I etterkant
styrkes ved anleggelse av øyene, og om det finnes
har grunneier fjernet deler av
aktiviteter, herunder småbåtliv og fritidsfiske fra båt
stengslene.
som kan som få begrensninger. OF understreket
samtidig at konsekvenser for naturverninteresser må
utredes grundig. Alternative plasseringer som i mindre
grad berører viktige verneinteresser, må også vurderes.
Viktigheten av å hindre spredning av partikler og
Antallet høringsuttalelser i 2017
sprengtråd av plast fra fyllmasser, ble også nevnt.
var 76, noe som er nær gjennomsnittet
for de seneste årene.

Osloøyene:
OF støttet Plan og bygningsetatens (PBE) forslag om å gjøre hytteøyene mer
attraktive for ferdsel og rekreasjon. Forslaget innebærer å flytte opp til 17
hytter til andre steder på øyene.

Type saker behandlet
Kommune-, fylkesplaner og delplaner

21

Reguleringsplaner

21

Annet som: Verneplaner, forskrifter, dispensasjoner, nabovarsel

34

Totalt i 2017

76
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Fram til 1920-tallet bodde det kun noen fiskere og båtbyggere på disse øyene. For ca 100 år siden fikk stadig flere
arbeidere rett til ferie, og med det kom også trangen til å reise bort. Med robåt eller snekke kunne man gjøre strandhugg på øyene nær fastlandet.

Hytteøyene Nakholmen, Lindøya og Bleikøya

Med ferie kom reisetrangen. Muligheten til å ta ferie ble sikret gjennom
tariffavtaler og voldgiftsdommer, og Oslos fagforeninger var i forkant av
utviklingen. I 1920 hadde en rekke arbeidere sikret seg 12 dagers ferie. Telt
og bordhytter ble satt opp der anledningen bød seg, og statens grunn på
byøyene ble straks veldig populær. Siden telt- og festlivet ble sett på som
noe nærmest umoralsk og som forarget borgerne i villaene langs fjorden,
fant staten ut at «noe måtte gjøres». Som en sosial håndsrekning til byens
ubemidlede borgere, ble det fra 1923 utparsellert tomter til 10 kr tomten
pr år. Hyttene ble satt opp på punktfester, dvs at alt av areal rundt hyttene
skulle være åpent og tilgjengelig.
OF involvert etter krigen. Oslofjordens Friluftsråds mangeårige sekretær,
arkitekt Eivind Alnes, ble etter krigen engasjert for å lage retningslinjer
som skulle gi rammer for bygningenes utseende, størrelse og uteområde.
Fargevalg, påbygg, takvinkler og vinduer ble bestemt gjennom en plan som
forelå på 1950-tallet. Velforeningene har hatt en viktig rolle i å følge opp disse
bestemmelsene, og hadde nærmest rollen som bygningsmyndighet. Noen
hytteeiere har imidlertid bygget på hyttene, og andre har satt opp gjerder
og stengsler i strid med de opprinnelige forutsetningene. Velforeningene
har imidlertid vært aktive og sørget for vann fram til utekraner, gravd ned
strømkabler og ellers gjort en rekke tiltak for å tilrettelegge på øyene.
600 populære hytter. De 600 hyttene på Nakholmen, Lindøya og Bleikøya
har økt i popularitet og sies å ha landets høyeste kvadratmeterpris for
hytter. Mange nye eiere som ikke har samme forhold til historien som de
opprinnelige eierne, har kommet til. Ønsket om å kjøpe tomtene, rehabilitere
hyttene – forbedre og fornye, er et stadig sterkere krav. Eierne ønsker også å
legge inn vann og avløp i hyttene.
Motstand. Forslaget til reguleringsplan har møtt sterk motstand. Å rive
hytter for å sette opp nye andre steder på øyene, er særlig omstridt. Hytteeierne bestrider at de privatiserer strandsonen. De ønsker også fortsatt å
beholde enkeltbrygger. Utfordringen er å finne en balanse mellom å gjøre
øyene mer tilgjengelige for allmennheten og samtidig ha respekt for eiere
og lokalsamfunnet. Riving og oppføring av erstatningshytter er aldri
populært, men der det er gjennomført, har resultatet i ettertid vist seg
som vellykket. Både Sarpsborg, Råde og Tønsberg har vært gjennom slike
prosesser. Nye hytter og frigjort strandlinje ses annerledes på i etterkant enn
det gjøres når en står oppe i en situasjon der omstendighetene preges av
følelser og interessemotsetninger.
Alternativt forslag. Byrådet i Oslo har i utgangspunktet støttet et alternativt
forslag til den foreslåtte planen der kun en hytte skal rives og der bryggene
skal merkes tilgjengelige for allmenheten – som et alternativ til riving og
oppsetting av fellesbrygger.

Klare regler, fra OFs arkiv. Arkitekt og OFs mangeårige sekretær Eivind
Alnæs ble engasjert for å utarbeidet prinsipper for driften av hytteøyene
som velforeningene forholdt seg til tidlig på 1950-tallet. Reglene som lå
til grunn, som f.eks at det skulle være fri vei over alt, hytter og toaletter
skulle ligge i grupper, dette skulle sikre at øyene var åpne for flest mulig. OF
mener det er viktig at øyene, og spesielt strandsonen er så åpen som mulig.
Statens grunn. I august deltok Oslofjordens Friluftsråd (OF) sammen med
hyttevellene på Nakholmen, Lindøya og Bleikøya, representanter for planog bygningsetaten, Bymiljøetaten og Byantikvaren på en befaring med
Byutviklingskomiteen i Oslo kommune. Planarbeidet/omreguleringen har
tatt uvanlig lang tid og foregått over 19 år. Hyttene har en helt spesiell
historie siden de ble bygget på Statens grunn og at rett til tomtefeste ble
gitt i ettertid. Hytteeierne har altså ikke kjøpt en hytte med en tilhørende
tomt, men en hytte som står på Statens grunn.
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Sikring
Økning i antallet
innbyggere krever flere
friområder og sikring
er fortsatt viktig. Ny og
allsidig bruk fordrer
økt tilrettelegging.
Sikring av friluftsområder:

Arealer

– en knapphetsressurs
Bademesterbolig med uberørt strandareal. Heidehaugen i Bunnefjorden er en del av et uberørt
strandareal. Bygningene skal bli en del friluftstilbudet.

Noen aktuelle sikringssaker:
Makø, Nordre Sandøy, Hvaler. Stort
friområde på Hvaler. Halden
kommune eier en 570 mål stor
eiendom nord på Nordre Sandøy.
Kommunen ervervet eiendommen
på 1930-tallet for å ha feriekoloni
på øya for byens barn, men de siste
årene har det vært knyttet usikkerhet
til stedets framtid. OF har fulgt saken
i over to år. Det er nå vedtatt at
kommunen beholder Makø. Det skal
vurderes muligheter for å fradele
hyttetomter i utmarksdelen av
eiendommen.

Heidehaugen i Oppegård (bildet). Sikring for
å hindre privatisering. Heidehaugen er
en forholdsvis stor strandeiendom sør for
Ingierstrand i Oppegård som er eid av Oslo
kommune. En gang var dette bademesteren
i Oslo kommune sin feriebolig. Eiendommen
har brygge, veiadkomst og to bygninger.
Da Oslo kommune ønsket å selge
eiendommen, tok OF initiativ for å stanse
salget. En fryktet privatisering av strand
og større deler av det uberørte arealet
rundt byggene. Gjennom en prosess med
byråden, ble salget tilbakekalt. OF har
inngått en intensjonsavtale med DNT for å utvikle
eiendommen til friluftsliv. Oslo kommune vil
fortsatt være eier og OF forventer å disponere
eiendommen i 40 år.

Allemannsretten
gir rett til ferdsel
og opphold i
utmark, men
på de sikrede
friområdene har
kommunene
og OF mulighet
og rett til å
tilrettelegge for
friluftsliv.

Brattholmen, Fredrikstad, vilkår for salg
En holme på 103 dekar, men med kun en
fritidsbolig og et stort utmarksområde, ble
lagt ut for salg på forsommeren. OF har
bedt Fredrikstad kommune vurdere å stille
konsesjonsvilkår som sikrer allmennhetens
interesser. Konsesjonsvilkårene som OF har
foreslått, er rett til å etablere båtfester i svaberg,
rett til å sette opp en ilandstigningsbrygge i en av
buktene, rett til å oppføre en utedo og mulighet
til å sette opp informasjonsskilt.
Ommen, Nesodden. Koble sammen to
friområder. Naboeiendommen til OFs
friluftslivseiendom på Ommen ble lagt ut for
salg for 10 mill. Fritidseiendommen ligger
mellom OFs friområde og det statlige sikrede
friområdet Oreklova. OF har vært i dialog med
kommunen for å se på ulike muligheter for å
skille ut strandarealet og sikre dette til friluftsliv
(for opphold og ferdsel) mens fritidshuset selges
videre. Ved utgangen av 2017 er eiendommen
trukket fra eiendomsmarkedet.

Smørstein, Holmestrand. Fritidseiendom langs
den gamle jernbanelinja. En fritidseiendom ved
Smørstein, som ligger langs det 7 km nedlagte
jernbanesporet som nå blir turvei, har vært
i OFs fokus. Et planlagt salg ville privatisere
dette viktige området. OF foreslo at den gamle
falleferdige hytta enten rives og at området
tilrettelegges for friluftsliv – eller at hytta
istandsettes og tilrettelegges som turkafe eller
kystled. Fritidseiendommen er eid av Bane NOR.
En dialog om framtidig bruk er innledet mellom
Bane NOR og Holmestrand kommune.
Gamle Arøya skole, Larvik . Salg innstilt
Kommunen vurderte å selge Gamle Arøya skole,
men dette ble skrinlagt. Skolen ble i etterkant
pusset opp og leies i dag ut til skoleklasser og
andre interesserte gjennom Helgeroafergene,
som har en avtale med kommunen.

Krav om «statlig sikring». For å kunne motta
bevilgninger fra Miljødirektoratets post om
tilrettelegging i friluftslivsområder, er det et
krav om at området skal være såkalt «statlig
sikra». Det betyr at offentlige friområder som
OF og kommunenes selv eier, må få status som
«statlig sikra» ved at det tinglyses en erklæring
på eiendommen. OF er i gang med denne
prosessen for en del av egne områder. I 2017
ønsket OF å gjøre slik tinglysning på øyene Mølen
og Ranvikholmen i Hurum, men Miljødirektoratet
avslo dette pga av at store deler av øyene har
blitt vernet som naturreservater.
Henvendelser fra publikum.
OF får henvendelser fra
publikum om eiendommer
som kan ha allmenne
friluftsinteresser, både bebygde
og ubebygde eiendommer
særlig på Hvaler og Tjøme. Disse
vurderes fortløpende. I 2017 ble
det ikke gått videre med noen av
henvendelsene fra publikum.
Miljødirektoratet ønsker å
fremme sikringsarbeidet og
har bedt fylkeskommunene
arrangere regionale samlinger
om temaet. I den anledning
holdt OF foredrag om det
historiske bakteppet rundt
statlig sikring av friområder i
hhv Akershus og Oslo, og delte
også erfaringer med Buskerudkommunene på deres samling
høsten 2017.

I statsbudsjettet
for 2017 var kr
45 millioner satt
av til sikring av
friområder. Dette
var en økning
fra 2016 (30
mill). Tilsagnsfullmakten til
båndlegging av
friluftsområder,
dvs fullmakten
til å inngå avtale
om sikring av nye
friluftsområder,
var uendret
og utgjorde 40
millioner kroner.
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Kyststier

Kyststiene
Hvert år blir kyststien i
Oslofjorden lengre og gamle
strekninger oppgraderes eller
legges om. For de stiene som ble
anlagt på 1990-tallet, har tida
kommet til omfattende vedlikehold
av skilt, tavler og merking.
Tiltak og endringer i 2017:
Østfold
Kyststien på Onsøy. På slutten av 2016 startet samarbeidet
med Fredrikstad kommune om Kyststien på Onsøy. Et
stort kartleggingsarbeid ble gjort der gamle traseer ble
gjennomgått. Alle grunneiere ble identifisert og planer for
fremtidig plassering ble utarbeidet. Rundt 150 forslag har
vært vurdert og sendt de aktuelle grunneierne. Deretter er
det gjennomført befaringer. Grunneiere, representanter fra
fylkesmannen og kommunen har deltatt.
Kompromisser. For å få til en samhengende kyststi
på Onsøy har vi måttet inngå kompromisser. Ikke alle
grunneierne ønsket kyststi over eiendommen. Dette har
medført at store deler av stien blir lagt langs fylkesveien. Ved
årsskiftet 2018 mangler rundt 10-15 grunneieravtaler for å få
til en sammenhengende kyststi.
Unike naturopplevelser. Noen nye traséer er planlagt
i kommunale skogsområder gjennom storslått natur i
strandsonen. Kyststien i Onsøy har vært krevende med
stor bruk av ressurser til saksbehandling, oppfølgning av
grunneiere, befaringer og oppgradering av kartmateriell.

Kyststien er
særdeles viktig for turmuligheter,
folkehelse – både
fysisk og psykisk
og identitet. Også
eiendomsmeklere
og reiselivet
verdsetter
kyststien.
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Kyststien på Søndre Sandøy. Kyststien på Søndre Sandøy i
Hvaler ble ferdigstilt tidlig i 2017 og prosjektet er sluttført og
innrapportert.

Akershus
OF har i sin kontakt med kommunene bidratt med
kompetanse på det overordnede nivået, som informasjon
om kyststimal, utforming av søknader, befaringer,
utarbeiding av skiltplaner og rådgivning. OF har også
planlagt et prosjekt om kyststiens fremtid i nye Asker
storkommune etter sammenslåingen med Røyken og
Hurum.
Geocaching. Det er blåst nytt liv i Historiske vandreruter og
Jacobineruta i Frogn og Hurum. Høsten 2017 ble det avholdt
et møte hos OF der utlegging av cacher langs ruta var tema.
Over 40 entusiaster deltok på møtet.
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Kyststien i Hurum. Glade jenter på jobb i Holmsbu – Tanja fra Hurum kommune
og Cathrine fra OF er engasjerte i kyststien, og tar gjerne i et skikkelig tak!

Vestfold
OF har bistått flere kommuner i Vestfold med hjelp til oppgradering
med skilting av kyststiene.
Tjøme OF har bistått i flere prosjekter i kommunen. Det er skiltet
kyststi fra Risbrua til Krøkle på Hvasser, og det jobbes med skilting og
merking av en trasé fra Havna Hotell til Verdens Ende.
Tønsberg har snart fått en sammenhengende kyststi langs hele
kystlinjen i kommunen. OF har vært samarbeidspartner i 2017
og viderefører oppgaven. OF har bistått med oppsetting av
informasjonsskilt på strekningen Vallø-Karlsvika, og forlengelse med
en runde rundt Vallø. Det er laget et forslag til trasé som forlenger
kyststien fra Karlsvika til Åsgårdstrand i Horten kommune. OF
jobber med en plan for skilting og merking av ny sti i verneområdet
Presterødkilen. Stien ferdigstilles vinteren 2018, og i sammenheng
med skilting av stien videreføres kyststien langs bryggeområdet
i Tønsberg helt fram til eksisterende kyststi/Grevestien ved
dampskipsbrygga.
Sande. I kommunen har OF bistått i flere år med oppgradering
av skilting og merking av eksisterende kyststi i Sande, og
arbeidet videreføres inn i 2018. Den nye turstien langs det gamle
jernbanesporet mellom Holmestrand og Sande skal skiltes som
kyststi, og OF bistår i arbeidet.

Kyststier
OFs rolle i kyststiarbeidet.

Kommunene og fylkeskommunene etterspør vår kompetanse i kyststiarbeidet og OF har flere ulike roller.
Blant annet har OF ansvaret for grunneieravtaler, utvikle planer for nye strekninger, merking og drift og tar et
koordinerende og overordnet ansvar for hele fjorden. OF deltar i revidering av den nasjonale merkehåndboka.
OFs oppgave er å sørge for at håndboka behandler skilting og merking av kyststiene mer inngående samt at
feil rettes fra tidligere utgaver. Malen for kyststier som er et supplement til Merkehåndboka, ble utarbeidet for
et par år siden og er stadig etterspurt av kommunene rundt Oslofjorden. Friluftsrådenes Landsforbund har
initiert et prosjekt som går ut på å melde kyststiene inn til Kartverket (RettiKartet). OF har meldt inn flere
strekninger og dette arbeidet skal videreføres i samarbeid med kommunene. Innmeldte stier blir synlig i kart
på OFs nye nettsider.

OF ønsker en satsing på kyststi i Indre Drammensfjord

Buskerud
I 2017 har arbeidet vært konsentrert
rundt avslutning av flere spennende
turskiltprosjekt.
Kyststien i Slemmestad. OF har bidratt
med de praktiske og organisatoriske
oppgavene knyttet til ferdigstillelse
av kyststien og Geologistien i
Slemmestad. Deriblant finjustering av
skiltplanen, utvikling av kartmateriale
til informasjonstavlene, bestilling av
skilt, samt oppsetting av stolper og skilt
ute i terrenget. Det har vært et nært
og godt samarbeid med kommunen
og geologisentret i hele prosessen.
Kommunen har hatt kontakten med
grunneierne mens Geologisentret har
hatt regien på informasjonstavlene.
Alle skilt ble satt opp høsten 2017.
Kommunen og Røyken Historielag overtar
ansvaret for stiene etter oppsettingen.
Hurum. De fire prioriterte strekningene i
Hurum; Sætre sentrum, Eltornstranda,

Kyststien Fredrikstad. På jakt etter plassering av traseen.
Anne Sofie Fjeldstad fra kommunen på befaring med OF.

Tofte sentrum og Sandbukta har fått nye
skilt og oppdatert merking. Holmsbu
sentrum ble også tatt med etter at en
avtale falt på plass her. Pilotprosjektet
”Fjorden Ren”, i samarbeid med Nav
Hurum, skal overta vedlikeholdet på disse
stistrekningene. Orografen på Verket
ble restaurert av frivillige og åpnet som
turmål sommeren 2017, og stien til stedet
danner en ny sløyfe på kyststien. Det
jobbes fortsatt med å få varige avtaler
for strekningen. På Rødtangen fortsetter
kommunen arbeidet med å etablere en
rundsløyfe.
Indre Drammensfjord. OF har tatt
initiativ til en satsing på kyststi i indre
Drammensfjord, og samlet senhøstes
fylkeskommunen og kommunene til et
samarbeidsmøte. OF har dessuten bistått
Lier kommune i forbindelse med valg av
trasé mellom Engersand og Lahellholmen
og vært med på befaringer og samtaler
med grunneiere.

Nettsider. Bjerkøya i Sande med rundsløyfe.
På OFs nye nettsider er kyststiene synlige.
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Kystled

Kystleden er et friluftstilbud som
skal fremme fysisk aktivitet, lek
og sosialt samvær. Hyttene ligger
ofte på et friluftsområde eller
er lokalisert nær kyststiene. På
mange av hyttene tilbys det robåter
som en del av leien.

Kystleden

opplevelse, friluftsliv og aktivitet
20 år, 61 hytter. Kystleden er etter hvert blitt et kjent begrep i
Oslofjorden, og også andre steder i landet har det vokst fram kystleder.
I 2017 var det 20 år siden første avtale ble inngått med Kystverket om
leie og drift av Fyrsteilene som kystled. Siden den gang har det gått
slag i slag, og det ene flotte og mer særpregede stedet enn andre har
blitt innlemmet i kystleden. I dag er 61 hytter tilgjengelige, hvorav 4 er i
Haldenkanalen. Det er stor variasjon og mangfold mellom hyttene, noe
for enhver smak og for alle brukergrupper.
Mye brukt. Statistikken vitner om mye bruk, og vi har sett av
gjestelistene at det er få ledige døgn i skolens sommerferie. Totalt har vi
hatt 4155 bookingdøgn, og 33.000 gjestedøgn. Forut for utleiesesongen,
og i løpet av sesongen har vi mange engasjerte samarbeidspartnere
som stiller opp på vårdugnad, maler og vasker, og som har tilsyn i
løpet av utleieperioden. Noen er frivillige knyttet til en velforening eller
organisasjon, mens noen er tilsynsvakter med en godtgjøring. Disse
flotte menneskene er helt uvurderlige for OF, og gjør en kjempeinnsats.
Tilgjengelige hytter. Totalt har det vært 61 hytter tilgjengelig i Kystleden
i Oslofjorden i 2017, fordelt på 13 i Ytre fjord Øst, 22 hytter i Ytre fjord
vest, 22 hytter i Indre fjord, og 4 i Haldenkanalen. Kystledhytta på
Buerøya (Sandefjord) har vært stengt pga. vedlikehold. Fire nye hytter
har blitt åpnet i 2017. Svartåshytta i Vestby ble i tillegg gjenåpnet etter å
ha vært stengt i 2016 pga betydelig rehabilitering med bl.a. innlegging av
vann og avløp.

Svartåshytta i Vestby er pusset opp og har fått innlagt dusj og wc.
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På vei til Veierland skole på sykkel. Øya er bilfri, og dermed et utmerket
sted å sykle. Barnefamilier står for 40 % av besøkende på hyttene.

Sesong. Hovedsesongen for utleie er slutten fra april til første uke
i oktober. Enkelte hytter åpner til påske, men noen har noe lenger
sesong, flere har åpent ut oktober, mens Lauer (Hvaler) har åpent ut
desember. Bestemorsstua i Oppegård er eneste vinteråpne hytte.
Fornøyde gjester. Statistikken gir mye informasjon, blant annet om
hvem som benytter hyttene. Det er gledelig at den største brukergruppen er barnefamilier med drøyt 40% av alle besøkende, dernest
kommer vennegrupper/familier på tur uten barn. I tillegg har vi besøk
av mange skoleklasser, speidergrupper, padlegrupper eller andre
grupper i skuldersesongen. Hyttebøkene vitner om mange fornøyde
gjester, og bruk av robåter og kyststier knyttet til mange av hyttene
gir rom for nye og spennende friluftsopplevelser. De fleste hyttene
ligger i eller tett på flotte friluftsområder og gir god mulighet for
aktivitet. Dette ønsker vi å informere enda bedre om på våre nye
nettsider i 2018.
Finansiering en utfordring. Brukerbetalingene finansierer driften
og enkelt vedlikehold. Et tilbakevendende punkt er behovet for større
vedlikehold og oppgraderinger. OF har ansvar for alt vedlikehold
på de hyttene organisasjonen eier. Men også for en rekke andre
bygninger hvor OF disponerer bygninger til kystleden, har OF ulik
grad av ansvar for vedlikeholdet. Etter at Kulturdepartementet i 2014
endret regelverket slik at overnattingshytter i lavlandet kan tildeles
spillemidler, har det blitt enklere å få til delfinansiering av ombygginger
og større vedlikehold. OF har siden 2014 søkt og fått tilsagn til 6
prosjekter, hvorav Svelvikstrømmen er ferdig rapportert og penger
mottatt. Selv om dette er til god hjelp, er behovet større. For å finne en
løsning har OF gjennom 2017 hatt en dialog med Sparebankstiftelsen
DNB med tanke på å få etablert et vedlikeholdsfond.

Kystled
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Innfelt: Antall hytter og antall overnattingsdøgn siste fem årene.
Overnattingsdøgn regnes ut fra egenrapportert antall personer når man booker,
ganger antall døgn som er bestilt.

Nytt tak på Ommen. Hytta i den idylliske bukta på Nesodden har fått
nytt tak. Vedlikehold av hyttene er en utfordring.

Oppussing og vedlikehold
På Homlungen Fyr (Hvaler) er fyringsforbudet
opprettholdt, og mangel på fyringsmuligheter
har begrenset leietiden. I dialog med Kystverket
ble vi enige om å sette inn varmepumper.
Disse kom på plass høsten 2017, finansiert av
Kystverket og gjennomført av OF. Dette gjør at vi
kan utvide sesongen.
På Klyven i Brottet (Hvaler) er hytta gjort mer
tilgjengelig med rampe og uteplass tilpasset
personer med funksjonsnedsettelser.
Svartåshytta, (Vestby). Hytta var stengt i 2016 for
omfattende restaurering. Vann og avløp ble lagt
fram til hytta og det er innredet et bad med dusj
og WC. Alt elektrisk anlegg i hytta er byttet ut, pipe
og ildsted er renovert og de aller fleste innvendige
overflatene er slipt og malt. Hytta har også fått
nye møbler og inventar. Etter endt sesong er taket
fullstendig renovert. Vestby kommune har stått
for gjennomføringen av ombyggingen i samarbeid
med OF. Hytta ble åpnet for booking i midten av
juli, og ble godt besøkt gjennom hele sesongen.
Rødstua (Nesodden). En tilstandsrapport gjort
i 2017 viser behov for omfattende vedlikehold
med bla. tak, fundament og ytterkledning. Trolig
vil Rødstua måtte holdes stengt for vedlikehold
sesongen 2018.

Ommen (Nesodden). Taket på hovedhuset er
fullstendig renovert, og i den forbindelse er
det også byttet ut deler i kledning og reisverk
som var angrepet av maur. Kostnaden for
reparasjonene var totalt kr 290 000. Ommen er
mye benyttet av skoleklasser og andre større
grupper. Intensiv bruk setter sine spor og det er
satt i gang innvendig oppussing. Dette arbeidet
fortsetter i 2018.
Kjeholmen (Bærum). Det er satt i gang
malingsarbeider innvendig samt oppgradering av
belysning og møbler.
Svelvikstrømmen (Svelvik) Gjerdet har blitt
satt opp igjen etter bygging, og det og hytta skal
males i 2018. Vi har også fått byggetillatelse til
en liten brygge knyttet til hytta, og denne vil stå
ferdig i 2018.
Kommandantboligen (Nøtterøy) på Østre Bolæren
har fått ny kjøkkeninnredning og nymalt kjøkken/
oppholdsrom og fremstår som lyst og trivelig.
Buerøya (Sandefjord) har vært stengt både
sesongen 2016 og 2017. Kommunen har tatt
ansvaret for oppgradering av taket. Det lokale
kystlaget som har tilsynsoppgaver, og OF er med
og deler kostnadene. Det tas mål om å få hytta
ferdig til 2018 sesongen.

Langgrunn (Horten). Det elektriske anlegget
ble rehabilitert tidlig på året, men det var
behov også for andre større ombygninger.
Med Kulturdepartementets spillemidler og OFs
egenandel, bevilget kommunestyret i Horten
midler til å ferdigstille rehabiliteringen. OF har
engasjert Kirkens Bymisjon til å utføre en del
av tiltakene. Det omkringliggende uteområdet
er sikret som friområde med midler fra
Miljødirektoratet.
Ildverket (Tjøme). Kystledgruppa til Loggen
kystlag la ned mange timers dugnad med å skifte
vinduer og panel på den ene veggen samt male
nytt treverk. Ytterdøren har fått ny
innramming, og det er konkludert med at
toalettet har behov for renovering, da bunnsvillene viste seg å være råtne. OF prosjekterer
utbedring/nytt toalett i 2018. Tiltaket må
byggesøkes, og prosessen er satt i gang.
Startbua (Tjøme). ligger ytterst på losbrygga på
Hvasser. Vi fikk kontrollert fundamenteringen
i 2017, og ser behov for større utbedringer.
Pris ble innhentet i 2017, mens prosjektet blir
gjennomført i 2018.
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Hyttene som åpnet i 2017

Mundastua
Veierland skole
Ødegårdbua
Svelvikstrømmen

Signalboligen på Færder fyr. OF samarbeidet med Færder Fyrs Venner om å utvikle kystled på Færder fyr.
Signalboligen ble klar for utleie og åpnet som kystled i juni 2017. Utleiesesongen var juli 2017 og ble booket
omgående, på tross av utfordringer med transport ut til det værutsatte fyret. 8 sengeplasser.

Hernestangen, Hyggen. Røyken Kommune satte i stand hytta utvendig og gikk
over det elektriske anlegget, mens OF har malt og innredet. Hytta ble åpnet for
brukerne i juni 2017 og ble svært populær allerede første sommer. Her er det
plass til 5 personer.

Kiosken – på Hovedøya, Oslo. Kommunen har pusset opp en liten
bygning kalt «Kiosken» pga av at dette en gang var en kiosk ved en stasjon
på Ekebergbanen. OF har gjort innredningsarbeid og utstyrt hytta for
4 personer. Hytta ble ikke åpnet før september 2017 pga. forsinkelse
med sanitæranlegget på Hovedøya. Det ble dermed en kort sesong med
begrenset bruk i 2017. Vi har tro på at denne lille hytta med sin sentrale
beliggenhet vil bli veldig populær.

Gamlegården på Håøya, Frogn. Åpningen skjedde 30. juni av etatsdirektør
Gerd Robsahm Kjørven i Oslo kommune, her med OFs direktør Rune
Svensson. Gamlegården har to utleieenheter og har vært mye benyttet
gjennom resten av sommeren.
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Gamlegården – MED RØTTER TILBAKE TIL 1600-TALLET
Gamlegården
Håøya

Sætre

Gamlegården er den eldste bygningen på Håøya med deler av bygget helt tilbake til slutten av 1600-talllet.
Utvendige arbeider som startet i 2015, avdekket omfattende råteskader i bunnsvillene. Prosessen med
å få satt i stand startet allerede for 4 år siden, og pågikk helt fram til åpningen i juni. Kystledhytta har to
enheter (Nord og Sør), begge med 8 sengeplasser som kan leies hver for seg eller samlet. Størstedelen av
restaureringen og innredningen ble finansiert med bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB.

Langsiktige prosjekter
Gullholmen. Fyrstasjonen i Moss hadde sitt andre driftsår. På øya er det flere bygninger som er mulig
å sette i stand til utleie. Toalettforholdene på øya må utbedres, og OF har i samarbeid med Moss
kommune sett på mulige løsninger.
Heidehaugen ved Bunnefjorden eies av Oslo kommune. OF er forespeilet en avtale om å drifte stedet.
OF har i den sammenheng innledet et samarbeid med Oslo og omegn turistforening om å utvikle
eiendommen Heidehaugen. Eiendommen har potensial til å bli et aktivitetssted hvor en av hyttene kan
inngå i kystleden.
Rakke og Gon. OF har inngått avtaler om å utvikle kystled på to nye steder i Larvik; en på friområdet
Gon i Tjølling og en på Rakke ved Stavern. Den nye hytta på Rakke ligger ca. 100 meter fra den
eksisterende kystledhytta.
Stakebua på Jomfruland, Herfølrenna. OF har gjennom 2017 hatt løpende dialog med Kystverket.
Etter som miljøvernmyndighetene har avslått OFs søknad om å bruke stedet til kystled, vurderes annen
bruk. Noen konklusjon er ennå ikke trukket.

Bygninger til glede – og besvær
Økende behov for vedlikehold. Tallet
på kystledhytter har økt kraftig de siste
årene. Ved inngangen til 2018 er 61
hytter tilgjengelige gjennom Kystleden
i Oslofjorden. I tillegg er det flere som
er under planlegging og istandsetting. I
første rekke er det kommunene og statsetater som Kystverket og Forsvarsbygg
som tar kontakt om ledige bygg. Der den
opprinnelige bruken har opphørt, kan
kystled være et godt alternativ.
Ressurskrevende. Ofte er bygningene i
dårlig forfatning, ofte må de bygges om
og deretter innredes for å kunne brukes
som kystledhytte. Det er mange måter å
løse disse oppgavene på. Dels har eierne
av bygningen bidratt, dels har vi fått gaver
fra Sparebankstiftelsen DNB, fått bevilget
støtte fra fylkeskommunene og nytt godt
av ordningen med spillemidler. Ofte
brukes folk i forskjellige arbeidstreningsprogram til å sette i stand og pusse opp
slike bygninger. En vesentlig innsats
gjøres av frivillige som har bidratt med
mange arbeidstimer på flere av hyttene –
og selvsagt bruker også OF mye ressurser
på å sette i stand bygninger. Resultatet er
vi både stolte av og glade for å vise fram.
Nye runder etter noen år. Etter noen år
med mye bruk, melder behovet seg for
større vedlikehold og oppgraderinger. Da
er det ny runde med å skaffe midler og
deretter få gjennomført selve byggearbeidet. Det er særlig bygg som brukes
mye av større grupper, f.eks. skoleklasser,
som trenger mer omfattende vedlikehold. Igjen prøver vi å få hjelp av
engasjerte frivillige, men krav til fagkunnskap og sikkerhet krever i økende
grad profesjonelle søknadsrutiner, håndverkskompetanse og HMS-systemer som
dugnadene ikke kan imøtekomme.
Vedlikeholdsfond. OF har i hele 2017 hatt
en god dialog med Sparebankstiftelsen
DNB om muligheter for å opprette et
vedlikeholdsfond for kystledhyttene
i Oslofjorden. Et slikt fond ville lette
arbeidet enormt fordi tilgjengelige
midler til dette formålet er den største
flaskehalsen. Midlene som kommer inn
fra gjestene, brukes jo først og fremst til
å drifte kystleden, med en gang vi skal
oppgradere byggene melder andre
finansieringsbehov seg. Bytting av
tak, innlegging av vann og avløp der
utedokapasiteten er utilstrekkelig eller
bytte av kjøkkeninnredning er eksempler
på kostnadskrevende tiltak som må
utføres på mange bygninger. Vi setter
pris på alle brukerne som gleder seg over
å besøke hyttene, og vi håper også at
de tenker på alt arbeidet som ligger bak
hvert enkelt sted.

Ny hytte på Rakke. En tidligere militær bygning blir kystledhytte nr 2 på Rakke utenfor Stavern.

Oslofjordens Friluftsråd

2017

23

For friluftslivet

Kompetanse

Kulturlandskapsskolen. OF har fortsatt utviklingen av spesialkurs i hvordan viktige kulturlandsskap
kan ivaretas. Gjengen her har deltatt på slåttekurs på OFs eiendom Moløkka på Tjøme.

Kompetanse på friluftsliv

Med erfaring fra de fleste felt som har betydning for
friluftslivet, rår OF over bred kompetanse. Oppgavene dreier
seg både om utredninger og praktiske gjøremål.
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Nasjonalt mål. For å nå målet om at alle skal ha

Hva er
kompetanse
på friluftsliv?

Oppgavene
inkluderer
både
utredninger
og praktiske
gjøremål.
Temaer som
folkehelse,
natur- og
miljøvern,
kulturminner
og integrering
er fagfelt som
tangerer mot
friluftsliv.
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mulighet til å drive friluftsliv, er det viktig å ivareta
friluftslivsområder, ikke minst nær der folk bor. Miljødirektoratet har utviklet en metode for kartlegging
og verdsetting av friluftslivsområder. Målet er at flest
mulig av landets kommuner har kartlagt og verdsatt
sine friluftslivsområder innen 2018.
Metode. Kartleggingen går ut på systematisering
og dokumentering av kunnskap som finnes om
friluftslivet lokalt, til temakart som viser hvilke typer
friluftslivsområder som finnes og hvilken verdi disse
har. Brukere av nærturområder, skoler og barnehager
er viktige bidragsytere. Dette skal være en faktabasert
statuskartlegging av friluftsliv, og det er et viktig
prinsipp at kartleggingen ikke har noen juridiske
bindinger. Temakartene skal kommunen benytte som
kunnskapsgrunnlag for planer og hvilke områder som
bør sikres.
I Akershus og Østfold er OF engasjert som
prosjektkoordinator. To medarbeidere er lånt ut til
fylkeskommunene i omlag 40 % stilling for å følge opp
prosjektet og kommunene som deltar. OF får dekket
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kostnadene. Fylkeskommunen koordinerer prosjektet,
men prinsippet er like fullt at kommunene selv står for
prosjektene lokalt, og eier data og kartene.
I Østfold har 14 av 18 kommuner sluttet opp om
prosjektet. Fem kommuner er ferdige, inkludert OFs
medlemskommuner Fredrikstad og Råde. Prosjektet
avsluttes ved utgangen av 2018, og alle tilsluttede
kommuner forventes å avslutte arbeidet i løpet av
perioden.
I Akershus er samtlige kommuner med i prosjektet.
Fem kommuner er ferdige, deriblant Vestby og Bærum.
OFs medlemskommuner Asker, Frogn, Oppegård,
Nesodden og Ås forventes å fullføre i løpet av
prosjektperioden 2018.

Oslo kommune startet opp prosjektet i 2017. Her deler
OF rollen som prosjektleder med en representant fra
Oslo og Omland Friluftsråd. Hovedoppgavene består
i å lede møtene i de bydelsvise arbeidsgruppene.
I første omgang er det bydelene Nordstrand og
Søndre Nordstrand som gjennomfører prosjektet
med prosjektleder fra OF. I Oslo kommune forventes
prosjektet ferdigstilt ved utløpet av 2018.

Kompetanse
Kulturlandskapsskolen

Formålet med Kulturlandskapsskolen er å gi undervisning til grunneiere
og andre interessenter om historiske kulturlandskap og restaurering,
istandsetting og skjøtsel. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk
knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgt kulturlandskap i Vestfold og
regionen for øvrig. OF har sekretariatsansvar for kulturlandskapsskolen
og utvikler kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I 2017 ble
det gjennomført i alt 6 kurs med totalt 180 deltakere. Flere av kursene
har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt personer i offentlige
organ. Kursene har fokusert på slåttemark og slått, skjøtsel av utvalgt
naturtype hule eiker, markblomstvandring, skjøtselskurs og humlekurs.
Kulturlandskapsskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Færder
nasjonalpark, fylkesmannen i Vestfold/Utvalgt kulturlandskap og OF.
Prosjektet startet opp i 2014.

Forvaltningsplaner for friområder

OF har oppdatert flere forvaltningsplaner for friområder i Buskerud,
Akershus og Vestfold. Dette er viktig for å supplere med nye og stryke
gjennomførte tiltak. Godkjente forvaltningsplaner er grunnlaget for
å søke om statlige midler til friluftsliv. Videre har OF bidratt som
kompetanseenhet i workshop for kommunene om forvaltningsplaner
hos Akershus fylkeskommune. OF har også påtatt seg å utarbeide
forvaltningsplan for et nylig sikret område i Ski.

Kartlegging av tilgjengelighet og universell
utforming av friluftsområder

Oslofjordens Friluftsråd har utført kartlegging på utvalgte statlig sikraog kommunale tur- og friluftsområder. Akershus fylkeskommune
engasjerte OF på bakgrunn av våre tidligere arbeider i Buskerud
og Vestfold med kartlegging av tilgjengelighet for personer med
nedsatt bevegelighet og syn. Kartleggingen i Akershus startet opp i
november 2016 og ble avsluttet og rapportert i oktober 2017. OF har
hatt 2 medarbeidere til å gjennomføre arbeidet. Samtlige kommuner
i Akershus ble kontaktet av fylkeskommunen og bedt om å foreslå
friluftsområder og turveier. Totalt ble 65 områder kartlagt. All
registrering er lagt ut på Norgeskart under temakart tilgjengelighet.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Områder i
Råde kommune under lupen.

Nasjonalparkene

I begge nasjonalparkene er OF aktiv på mange områder. OF er med i jevnlige
samarbeidsmøter hvor alle typer spørsmål knyttet til forvaltningen og besøk
og tilrettelegging i nasjonalparkene tas opp.
Samarbeid. I Færder møtes forvalter, SNO, Skjærgårdstjenesten og
OF jevnlig på nasjonalparksenteret. Hvor vi også har fast kontorplass.
Oppgavene dreier seg om alt fra forvaltning og tilrettelegging til aktiviteter,
informasjon, brukerundersøkelser, guiding mm. I Ytre Hvaler har OF deltatt
i nettverksmøtene i flere år. I 2017 fremmet OF saker som planlegging av
Storesand friluftshus og bekjempelsen av marin forsøpling.
Besøksstrategi. Både i Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker er OF engasjert
for å utarbeide besøksstrategi for nasjonalparken. Dette arbeidet bygger
på godkjente forvaltningsplaner, men har også fokus på nasjonalparkens
potensial for friluftsliv og reiseliv. Oppgaven fordrer god dialog med ulike
grupper av brukerne og næringsliv.

Kunstfyret er videreført i 2017 på Fyrsteilene. Billedkunstner Tony

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

Kunst i Friluft, Veierland. I juni 2017 ble de første kursene i «Kunst

i friluft» holdt ved kystledhytta Veierland. Sparebankstiftelsen DNB støttet
pilotprosjektet. Over 80 barn fra Brattås skole reiste over med ferge til øya og
gikk til skolen der kunstundervisningen ble holdt utendørs. Aktive barn laget
landart av innsamlet naturmateriale, malte landskapsbilder og tegnet med
kullstifter laget på bål. Pilotprosjektet ventes å gå inn som et varig tilbud i OFs
natur- og friluftsveiledning.

Oslofjordmuseet

Utstillingen som OF har ansvaret for i den ene etasjen av museet har også
vært tilgjengelig i 2017. Videreføring og fornyelse er under planlegging, og OF
ønsker å videreføre sin rolle på museet.

Besøkstrategi for nasjonalparkene. I begge nasjonalparkene har OF fått i oppdrag å bidra
til en besøksstrategi. Over; et luftig besøk i på Verdens Ende, Færder nasjonalpark. Nasjonalparksenteret i bakgrunnen.
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Tilrettelegging

Tilrettelegging for friluftsliv
Skjærgårdstjenesten står for
brorparten av all tilrettelegging
som skjer på områder OF har
vært med på å sikre. Landbaserte friområder eller tilrettelegging av tjenester som ikke
ligger under Skjærgårdstjenesten, er kommunenes eller
OFs ansvar.
Bergholmen, Frogn – ny flytebrygge til fergeanløp. Bergholmen
har blitt bedre tilrettelagt for allmennheten de siste
årene og øya er følgelig blitt et populært utfartsområde.
Øya har to kystledhytter, Jacobinebua og Befalsboligen.
Forsvarsbyggs nasjonale festningsverk står for fergetransport til Bergholmen og bruker to ferger. Den
store ferga Oscarsborg 2 anløper nordsiden av øya ved
eksisterende steinbrygge. Den nye og mindre ferga
Oscarsborg 3 har ikke mulighet til å legge til ved den
høye steinbrygga, og har derfor lagt til på sørsiden. Ny
flytebrygge/anløpsbrygge skal tilpasses fergen Oscarsborg
3 og ha søppelstativ. Den vil gjøre øya mer tilgjengelig, også
for rullestolbrukere.
OF sendte søknad til Frogn kommune i mai om dispensasjon iht.
kommuneplanen. Målet er å ha brygga klar til sesongen 2018.
Storsteilene, Nesodden, rehabilitering av brygga i nord. OF fikk
tildelt midler i 2016 til rehabilitering av brygga. Skjærgårdstjenesten i Indre Vestfjorden byttet det gamle tredekket.
Det gjenstår å utbedre fundamentene og bygge nytt på
den sørligste delen. Dette vil bli utført som et samarbeid
mellom Skjærgårdstjenesten og Nesodden kommune våren
2018. Når brygga står ferdig vil kapasiteten nesten være
doblet – til glede for båtfolket.

Oleanas utsikt, Nesodden. Turveien og
utkikksplassen, «Oleannas utsikt» ble
etablert i 2012. Det er i dag en helhetlig
tilrettelegging med parkering, turvei
og utkikksplass for rullestolbrukere.
Parkeringsplassen er et statlig sikret
friområde, mens turveien og utsiktsplassen ligger på eiendommen til
Stiftelsen Sofienlund. OF har tinglyst avtale
med stiftelsen om bruken av arealet. I
samarbeid med grunneier har OF utbedret
adkomstveien til parkeringsarealet.
Sikringen av et tilleggsareal er foreløpig
stilt i bero.

Skjøtsel på Eltornstranda (Hurum), fellesbefaring med Statens
Vegvesen, Hurum kommune, Buskerud fylkeskommune og OF.
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Ommen, Nesodden, midler til oppgradering.
OF mottok en bevilgning av friluftsmidler i
2017 som går til oppgradering av moloen
på Vestli, gapahuker ved teltplassen på

Ommen, ny bål/rasteplass ved brygga
samt plattinger og trapper tilknyttet
kystledhyttene. Oppgraderingene skal
etter planen ferdigstilles før sesongen
2018.
Fyrsteilene; Nesodden. Vegetasjonsrydding
på særegen øy. OF har forvaltningsansvar
på Fyrsteilene og har ryddet vegetasjon
i flere år hovedsakelig for å åpne rundt
kystledhytta og stiene, men også for å
holde syrin og rynkerose nede. Fyrsteilene
er vernet som plantefredningsområde.
Formålet med fredningen er å bevare
sjeldne plantearter og deres livsmiljø i
form av blant annet kalktørrenger og
bergknappsamfunn. Av denne grunn er
det viktig å skjøtte vegetasjonen.

Tilrettelegging
Velkommen til Sandspollen!
Bruk retningslinjene under for at alle skal få et trivelig opphold.
Fortøyningsmetode:
For å få plass til flest mulig båter på bryggen legges det til med akter- eller baugfortøyning (se illustrasjon) NB! Legg merke til
moringskjettingen markert på illustrasjonen.
Søppelhenting:
Området merket med oransje er forbeholdt båter som skal levere eller hente søppel.
Oppholdsregler:
For at flest mulig personer skal få glede av området er det en begrenset fortøyningstid på to overnattinger jvf. § 7 i friluftsloven.
Grillplassene:
Grilling på brygga kan gjøre skade på treverket samt kan være til farer for båtene. Bruk derfor de opparbeidet grillplassene.
Forurensingsloven:
Det er ikke lov å lagre og etterlate båter/vrakbåter over lengere tid. Saken vil bli politianmeldt jvf. Forurensningsloven § 37, og fjernes
for eiers regning.
Søppel:
Bruk dypoppsamlerne til søppel, men ta med deg pant, glass og metall og resirkulere det på egnede plasser. NB! Det skal ikke legges
varme grillkull og engangsgriller i dypoppsamleren.
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Moringskjetting

Plass til flere i Sandspollen. Ny plakat med anvinsning om fortøyning vil gi bedre plass
ved bryggene. Det vil også være enklere å fortøye for å kaste søppel i dypoppsamler.

Moutmarka ble kjøpt av OF på 1950-tallet. Den gang var området et viktig utmarksbeite
for lokale bønder. På 1960-tallet forsvant beitedyrene, og området begynte å gro igjen. Med
lengre vekstsesong ekskalerte gjengroingen. Det har siden år 2000 vært utført flere ryddinger
for å reetablere gammelt beite. Gjennom aktiv beiting holder dyrene vegetasjonen nede, noe
som er positivt både for biologisk mangfold og friluftsliv. I 2017 ble beitearealet i Moutmarka
doblet fra året før. Nå inngår det meste av friområdet i beitet. Det er lagt ned betydelige
ressurser i form av tid og økonomiske midler til planlegging og gjennomføring av vegetasjonsskjøtsel og gjerding. Forvaltningsmyndigheten, Færder nasjonalpark, dyreholder Færder Får
og OF har vært sentrale i arbeidet. Tiltak har vært muliggjort gjennom en rekke tilskuddsordninger innen naturvern-, friluftsliv, helse- og landbruk. Alle utførte tiltak er i tråd med vedtatt
forvaltningsplan for Moutmarka.

Tilrettelegging
er i stor grad
finansiert
gjennom
bevilgninger
av fylkeskommunene
som fordeler
statlige
midler til
friluftslivstiltak.

Sandspollen, Hurum. Vegetasjonsrydding og infoskilt i populært
båtområde. OF engasjerte Skjærgårdstjenesten til oppfølgende
vegetasjonskjøtsel i området. Oppslag etter ryddingen i
2016 ble fjernet for å hindre ny gjengroing. Det er gitt midler
til informasjonsskilt som er satt opp i Lagbukta. Skiltet er
utarbeidet med retningslinjer for bruken av brygga. Det
oppfordres til å legge til med akter- eller baugfortøyning for
at flest mulig skal få plass langs brygga, og at det ikke fortøyes
slik at tilgangen til dypoppsamlerne for avfall hindres. Med
bakgrunn i at vrakbåter har blitt henlagt ved brygga, gis det
informasjon om at slik lagring er i strid med Friluftsloven og
Forurensningsloven.
Eltornstranda Hurum. Et stoppested langs kystsien. Også på
Eltornstranda er det gjennomført vegetasjonsskjøtsel i 2017. Det er
avholdt befaringer for å se nærmere på muligheter for å utbedre
avkjøringen til stranda. I denne saken har vi ikke nådd fram.

Moutmarka, Tjøme. Hele området reetablert som beitemark. En
arbeidsgruppe fra Kirkens Bymisjon ble engasjert til å rydde
vegetasjon langs stier og ved parkeringsplasser. Bymisjonen
utførte også strandrydding på våren. Beitet i Moutmarka ble
i 2017 nesten doblet og hele Moutmarka er nå reetablert
som beitemark. Vegetasjonsskjøtsel og gjerding er muliggjort
bl.a. med midler fra Færder nasjonalpark og SMIL-midler
fra landbruket. Det er satt opp flere porter og grinder.
Skjærgårdstjenesten har satt ut to benker på utsiktpunktet
sør på Skåetangen og skiftet tak på et toalett. Arbeid med å
utvide eksisterende p-plass nord i Moutmarka er påbegynt.
Ivrige hyttenaboer har i to omganger gjennomført dugnad og
ryddet vegetasjon sør i Moutmarka.
Mølen, Hurum. Ny brygge på artsrik øy. Skjærgårdstjenesten
i Breiangen som står for renovasjon og vedlikehold, har
utbedret brygga i moloen på Mølen.
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Malurtodden, Tjøme. Rydding har gitt rom for teltere. Vegetasjonsrydding av friområdet
er utført av Kirkens bymisjon, bl.a. fjerning av tornekratt. Sydhavna vel har gjennom
sin årlige dugnad ryddet ytterligere i området. Området fremstår som ryddig og
åpent. For første gang på flere år er det rapportert om telting i området.
Kløvningen, Tjøme. Vegetasjon- og strandrydding på holme med tradisjon for telting.
Med midler fra Utvalgte kulturlandskap er et større parti ryddet for kratt og tett
vegetasjon og eksisterende beite utvidet. Arbeidet er utført av Tjøme arbeids- og
aktivitetssenter for beitedyrholder Færder Får. OF organiserte en strandrydding på
øya i mai.
Guslandsutmarka, Larvik. Vedlikehold av gangbru for kyststien. Arbeider med vedlikehold
av gangbru over svaberg er ferdigstilt og strandrydding er gjennomført.
Nevlungstranda, Larvik. Rydding langs mye brukt kyststi. Det er foretatt
vegetasjonsskjøtsel langs stinett og nye stativer med redningsbøyer er på plass etter at
de hadde blåst ned.
Malurtodden, Tjøme. Malurtodden, Tjøme. På Malurtodden er det
fjernet vegetasjon og Sydhavna vel har ryddet stranda for marint
avfall. Nå har teltere gjenoppdaget området!

Storesand. En viktig del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Stiftelsen Storesand som drifter
bade- og teltplassen, består av en gruppe frivillige teltere. De rapporterer om en god
teltsesong også i 2017. Mangeårig driver av kiosken sluttet i 2016, men stiftelsen fikk på
plass en ny. Mye av fokuset i 2017 har dreid seg om det planlagte friluftshuset.
Se artikkel side 43.

Nytt turmål på Kirkøy. Ca 60 store og små trosset en grå og vindfull
novembersøndag for å markere at Botneveten, det høyeste punktet på Kirkøy,
er forvandlet fra et gjengrodd buskas til et storslagent turmål. Turstien er
merket, nye trapper og skilter finnes. Tre utkikkstavler viser hva du ser av søndre
Østfold og Bohuslän. Parkeringsplass er laget av Andreas Fjellholt, ellers har
Hvaler kommune og OF samarbeidet om det praktiske. OF kjøpte 65 dekar av
Botneveten i 1970. I tillegg har OF en servituttavtale på 68 dekar, og som gir OF
rett til å tilrettelegge. Østfold fylkeskommune har bidratt med midler.

Botneveten er tilrettelagt med info-tavler. Her er Gunnhild fra staben ferdig med montering av den siste tavla.
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Stuevika, Hvaler. Oppgradering av teltperle. Det har vært jobbet videre for
å få på plass et sanitæranlegg som etterkommer dagens standard, og
som kan brukes hele året. Byggesøknaden ble godkjent av kommunen
sent i 2017. Igangsetting av prosjektet er nærmere realisering etter at
Sparebankstiftelsen DNB bevilget kr 600.000 i desember. Det har også
blitt produsert nye bordbenker og en syrefast grill som settes ut på
friområdet.

Gut

torm
svau

en

Botneveten, Hvaler. Nytt turmål og utsiktsplass. Med sine 71 moh er
Botneveten det høyeste punktet på Kirkøy med utsikt i alle retninger.
Det har blitt satt ut tre utsiktstavler på toppunktet som viser
hvilke steder man ser fra toppen. Ferdigstillingen av prosjektet ble
markert den 5.november, og rundt 60 mennesker deltok. Det har
også blitt opparbeidet en parkeringsplass der turstien starter. På
parkeringsplassen er det satt opp infotavle som viser rundturen.
Tresvika, Hvaler. Tiltak mot gjengroing. Badeplassen og friområdet
Tresvika på Nordre Sandøy har vært preget av gjengroing. Det har
blitt utført trefelling for å få inn mer lys og sol, og for å åpne området
for brukerne av badeplassen. Trefellingen utføres i etapper, og det
har i første omgang blitt fjernet store grantrær i deler av området.
Trefellingen fortsetter vinteren 2018.
Herføl, Hvaler. Oppgradering av gammelt OF-område. Det er flere
friområder på Herføl. På stien nordover fra Stutehavna friområde har
det blitt ryddet vegetasjon og plassert ut en klopp over et vått parti. Det
har blitt satt opp to informasjonsskilt med kart over Stutehavna, et ved
brygga og et i den nordlige delen av friområdet. Her har det også blitt
satt ut en bordbenk.
Guttormsvauen, Hvaler. Reparasjon av turvei til herlig bukt omgitt av høyreiste
svaberg. Guttormsvauen er en mye brukt badeplass og turområde på
Vesterøy. Stien fra parkeringsplassen og ned til området har lenge hatt
behov for oppgradering. Før sommeren ble det gjort store skader på
den nederste delen i forbindelse med en filminnspilling. Nå har det
blitt bygget en 50 meter lang klopp/gangvei av eik som bidrar til at man
slipper å gå ute i sivet hvor det ofte er svært vått, og hvor slitasjen på
vegetasjonen blir stor. Deler av stien har også blitt grøftet og drenert,
og det har blitt lagt på nytt dekke. På grunn av en bratt bakke i øverste
del av stien har det vært vanskelig å komme til området i rullestol. Etter
avtale med grunneier på naboeiendommen har det blitt tilrettelagt
for en alternativ tilkomstvei med rullestol som også kan brukes i
beredskapssammenheng. Dette innebar utbedring av en eksisterende
traktorvei som kommer inn på turveien.
Kuvauen, Hvaler. Grenseoppgang i en av nasjonalparkens spektakulære vauer
dvs. bukter. Det er gjennomført befaring og møter med en grunneier
ved Kuvauen for å avklare hvilket areal som inngår i friområdet. Dette
innebar studier i grunnlagskart tilbake fra 1920-tallet. Med bistand fra
Miljødirektoratet lyktes vi til slutt å få klarhet i dette.

Kartutsnitt fra OFs nettsider som viser kyststien på Vesterøy, Hvaler- en
høyst anbefalt tur. Kart fra OFs nettsider / Kartverket.

Kuvauen

Vestsiden av øya Vesterøy på Hvaler preges av store sammenhengende friområder.
Områdene ble sikret av OF fra slutten av 1950-åra og fram til 1974. Lite visste man den
gangen at områdene kom til å utgjøre den største sammenhengende landbaserte delen
av en fremtidig nasjonalpark (Ytre Hvaler, opprettet i 2009). En del av vernet inkluderer
gamle sjøbuer, de eneste av de gamle fiske- og loshavnene på Hvaler som har bevart sitt
opprinnelige preg. Innerst i bukta er det en idyllisk sandstrand. Bak stranda er det en
slette der det er mulig å slå opp telt. Går man utover kommer man til fjellpartier der en
kan skue utover havet. En spektakulær tur er å gå fra Kuvauen til Guttormsvauen. Tar
du turen kan du sende en tanke til fremsynte kvinner og menn som for noen tiår siden
gjorde sitt til at området ikke ble bygd ned.

Kuvauen en sommerdag.
om rapportering av uttak.

Jakt der OF er grunneier. OF har fått en rekke søknader om sjøfugljakt på
både Mølen, Ranvikholmen og Høvikskjæra. Tillatelser ble gitt med krav

Stutehavna på Herføl, Hvaler. Et omdiskutert tema er lagring av båter på friområdet.
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g Indre Oslofjord
Sørenga–Bispevika–Akerselva
Avstand: ca 2,5 km. Tid: ca 1 time

Sørenga rundt Hovedøya
Avstand: ca 5 km. Tid ca 1,5 time

Sørenga–Hovedøya–Lindøya–Nakkholmen
Avstand: ca 8 km. Tid ca 2,5 timer

Sørenga rundt Hovedøya og Gressholmen
Avstand ca 9 km. Tid: ca 2,5 timer

Sørenga–Huk–Sørenga
Avstand: 10,5 km. Tid: ca 2,5 timer

Sørenga–Langøyene–Bleikøya–Malmøykalven
Avstand ca 13 km. Tid: ca 4 timer

Sørenga–Hovedøya–Gressholmen–Skjælholmene
Avstand: ca 15,5 km. Tid: ca 4,5 timer

Langøyene–Gressholmen og Lindøya
Avstand: ca 8 km. Tid: ca 2,5 timer

Langøyene om Ormøya, Ulvøya og Malmøya

Padleleder. Utsnitt av inforrmasjonsskilt for padleleder i Oslo.

Vedlikehold
av
område
km. Tid: ca 3 timerog stativ. Her dreneres det rundt kajakkstivene
ca 9,5
Avstand:
på Ormøya i Oslo.

Ro- og padleruter

Rett ut - kajakklagring

Turskiltprosjektet ble fra 2015 utvidet til å omfatte
ro- og padleruter. Tanken er bl.a. å få inn informasjon
om og gradering av padle- og roruter i Merkehåndboka
som alle friluftsorganisasjonene og kommunene
forholder seg til.
Fuglefredningsområde – ilandstigningsforbud og ferdselsforbud 15.4.–15.7. ved
dette symbolet der ikke annet er angitt

Vær oppmerksom på
All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du er nå:
UTM 32V 6641685E 0597976N

Caution
All passage is at your own risk.
Call 112 or 113 in emergency situations.
Coordinates in case of emergency:
UTM 32V 6641685E 0597976N

Vestfold – landets første sammenhengende padleled i 2018. Prosjektet Padleled
Vestfold gjennomføres i regi av Vestfold fylkeskommune. Padleled Vestfold blir
Norges første sammenhengende padleled fra Svelvik til Larvik. Målet er at alle
skal finne passende og trygge ruter gjennom merking, skilting og etablering
av enkle overnattingsplasser. Vestfold fylkeskommune har gjennomført en
konkurranse om utforming av overnattingssteder for padlerne i skjærgården.
Arkitektfirmaet Biotope fra Vardø som har spesialisert seg på slike innretninger
i naturen, ble kåret som vinner.
Overnattingssteder. Så langt er det konkrete planer om 8 slike overnattingssteder langs leden. OF er invitert til å stille noen av friområdene til disposisjon
for padleledens rasting og overnattingssteder, og det antas også at
kystledhyttene vil være aktuelle padlemål.

2017

Avstand: ca 17 km. Tid: ca 5 timer

Utsettingsbrygger. For å gjøre padlingen enda enklere, har vi også flere
steder satt ut utsettingsbrygger ved stativene. Ved starten av 2018 hadde
OF 258Sikker
plasser
som brukerne disponerte. Det er en økning på 56 plasser
padling krever øvelse! Kurs/ sikkerhet: www.padling.no
fra 2016.

The symbols indicate how arduous the
trails might be. Black symbols on a white
background are general, i.e. not graded.

Oslo og Akershus. I samarbeid med Oslo kommune, Oslo Kajakklubb og DNT er
OF deltaker i et arbeid med å utvikle padleruter i Oslo og Akershus. Infotavler
og turkort forventes ferdig til sesongen 2018. Infotavlene skal plasseres ut ved
flere av OF’s «Rett Ut» kajakkstativer. Prosjektet er toårig.

Oslofjordens Friluftsråd

Langøyene–Nesoddtangen–Ildjernet–Langøyene

Symbolene angir hvor krevende
turene er. Sorte symboler på hvit bunn
er generelle, dvs. ikke graderte.

ROS-analyse av padleruter. Det er opprettet en faggruppe der Norges Padle•
•
forbund har en sentral rolle, og hvor også OF deltar. En viktig del av arbeidet
i faggruppa har vært å lage et system for ROS (risiko og sårbarhet) -analyser
som brukere med ulikt ferdighetsnivå kan ha nytte av. Selv om kajakkpadling
er mest utbredt, ønsker OF også å fremme turroing, og er opptatt av at dette
perspektivet tas med. På mange av kystledhyttene tilbyr vi robåter som en del
av leien, og i flere tilfeller er nødvendig å bruke robåt for å komme til hyttene
på øyer. Brukerne må informeres om avstander og risiko.
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Kajakkstativene «Rett UT» skal gjøre det enklere
for brukerne å padle i Oslofjorden. Stativene
settes opp i nærheten av kollektivtrafikkens
knutepunkter, områder som er lett å nå med
sykkel eller der parkeringskapasiteten er god.
Generell

Svært lett
Må beherske
2* farvann

Lett/ middels
Må beherske
3* farvann

Tung/ vaskelig
Må beherske
4* farvann

Ekspert
Må beherske
5* farvann

Lange ventelister i indre fjord. Etterspørsel etter våre kajakkplasser er
størst i Oslo-området hvor alt er bortleid og ventelista inneholder ca. 200
navn. Et eksempel er Ormøya i Bunnefjorden hvor ca. 100 personer står
på venteliste.
Vedlikeholdsplan. Som all annen tilrettelegging, krever også
kajakkstativene og utsettingsbryggene drift og vedlikehold. Det er laget
en drifts -og vedlikeholdsplan av eksisterende kajakkstativer som ble tatt
i bruk i 2017.

Nye «RETT UT»-plasser i 2017:
Frognerkilen, Oslo
Sjølyst, Oslo 		
Solvik marina, Bærum
Vallø marina, Tønsberg
Svestad vel, Nesodden

Kajakkutsettingsbrygger:
Slependen, Asker
Sjølyst, Oslo

8
24
18
6
12

Et vanlig syn. OFs blå svaibøyer har blitt et vanlig syn for båtfolket i
Oslofjorden. I 2017 var det 10 år siden de første bøyene ble lagt ut. Bildet
viser bøya i Sperrvika i Sandefjord.

Svaibøyer

Totalt er det 61 bøyer i Oslofjorden. Bøyene skal være
et supplement til friområder og naturhavner, spre
trafikken med fritidsbåter til nye områder og skåne
havbunnen i sårbare områder.
Fra Sverige. Modellen med svaibøyene er hentet fra Sverige og Danmark.
Liksom i våre naboland er det brukerne som finansierer ordningen gjennom kjøp
av en vimpel. I 2017 var prisen kr 550. På denne måten er brukerne med på å
utvide tilbudet til båtfolket. Båter med vimpler har førsterett til å ligge i bøyene.
Drift. Arbeidet med å finne de riktige lokalitetene, søke ulike myndigheter om å
få satt ut bøyene samt tilsyn og erstatninger, er et omfattende arbeid som krever
oppfølging. Tilsynet har vært foretatt av dykkere som tar bilde av tau og moringer.
Vimpelabonnenter. Økningen fra 2016 til 2017 var på ca. 3%. Hvert år fra 2009
har vi hatt en årlig økning av vimpelabonnenter.
Erstatningsbøyer. I 2017 har vi skiftet ut 6 bøyer med nye med syrefaste
kjettinger og sjakler. Følgende er byttet, Gressholmen, Steilene, bøye ved
Langøyene, Evjesund, Bøye 2 i Tallakshavn og Årøy sør.
Samarbeid. OF har fremdeles et samarbeid med KNBF om bøyeordningen i
Oslofjorden der medlemmer av KNBF gis rabatt ved kjøp av vimpel.

Bøyer engasjerer. Få ting engasjerer mer enn de blå svaibøyene. Den
store majoriteten, i alle fall på Facebook, er positive, men ikke alle
ønsker bøyer, eller mener de bør være gratis. Fra OFs Facebook sider.

Informasjon og engasjement. Det ble laget en ny brosjyre om bøyene i 2017
som ble sendt ut til alle vimpelabonnenter.
Facebook. Når vi legger ut nyheter om bøyene er dette temaet noe av det som
engasjerer mest. De aller fleste er tilsynelatende godt fornøyd med ordningen,
men det finnes også kritiske røster. Argumentet som går igjen er at bøyene
burde vært finansiert på en annen måte enn ved brukerbetaling.
Båtvrak ved Langøyene. Vi hadde også i 2017 problemer med båtvrak som blir
fortøyd i OFs bøyer. Spesielt ved Langøyene og Gressholmen i Oslo er det folk som
bruker bøyene til «langtidsparkering» av vrakbåter. Disse vrakbåtene har vært
nær ved å synke med de konsekvenser for forurensing som det medfører. I 2016
kom det mottaksordning for vrakbåter. OF har tatt hånd om to vrakbåter som lå
fortøyd i svaibøyer. Vi har lenset båtene tomme for vann og fått båtene destruert.
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Antall bøyer
36
28
17

1304

1007

729

10 450
200
Vimpelabonnenter

2007

46
1691

54
50 2134
1876

61
60 60 2757
2675
2377
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2009 2010
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Utvikling av antall bøyer og vimpelabonnenter siste 11 år.
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For friluftslivet

Skjærgårdtjenesten

25 år for båtfolket og miljøet:

Skjærgårdtjenesten

Siden oppstarten i 1992
har Skjærgårdstjenesten
sørget for at friområdene
båtfolket oppsøker, har
vært ryddige, rene og
tilrettelagt med toaletter,
brygger og andre
installasjoner. Friluftslivet
og skjærgården har
endret seg på 25 år –
dagens utfordringer
krever nytenkning.
Forløperen.
Allerede i 1977
ble det etablert et
pilotprosjekt med
skjærgårdstilsyn
på Hvaler.
Friområdene ble
brukt intensivt,
og det var behov
for å organisere
renovasjon, tilsyn
og renhold på
en bedre måte.
I 1980 kom det
tilsvarende tilsyn
i Vestfjorden
inklusive Håøya
i Frogn. På
Tjøme var det
skjærgårdsrenovasjon fra
1980, og i 1986
overtok Stiftelsen
Havnøy driften
i 3 kommuner.
Spede begynnelse.
I 1991 dro Miljø-departementet i gang
Rydding av
Oslofjord-prosjektet, og et av resultatene
friområder på
Hvaler på 70-tallet. ble Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden
med 5 driftsområder fra 1992. OF var
OF var sentral i
initiativtaker og en sentral pådriver.
oppstarten.
Senere ble Skjærgårdstjenesten etablert
på Sørlandet fra 1993 og deretter for
Rogaland og Hordaland i 1999.

32

Oslofjordens Friluftsråd

2017

Når Skjærgårdstjenesten
utvides,vurderes følgende temaer:

• Oljevern: Vurdere potensialet til
Skjærgårdstjenesten. Erfaringene fra
aksjonene de har deltatt i, har vært gode.
• Marin forsøpling: Dette er en oppgave som
flere driftsenheter allerede er aktive i – med
ulikt volum og innhold.
• Oppsynsoppgaver for SNO: Muligheter
og begrensninger for ekstra tjenestesalg og
samarbeid med SNO ut over det som i dag
er integrert i tjenesten.
• Tiltak i verneområder og kulturlandskap:
Muligheter og begrensninger for
tjenestesalg knyttet til skjøtsel og tiltak i
verneområder.
• Uttak av fremmede arter: Mulig
tjenestesalg knyttet til uttak av fremmede
arter som sitkagran, mink, stillehavsøsters
o.a.

Muligheter og begrensninger for tjenestesalg
knyttet til:
• Kystleden, kyststier og kystledhytter
• Frakt av beitedyr
• Oppgaver for kommuner / etater.
• Befaringsoppdrag og frakt/transport.

Friområder. Langs denne kystlinja
finnes størsteparten av den norske
fritidsbåtflåten, og de offentlige friområdene er mange. Da Stortinget
behandlet stortingsmeldingen om
friluftsliv i 2016, var ett av vedtakene å
utvide Skjærgårdstjenesten til å omfatte
områder også nord for Hordaland.
Begrunnelsen var særlig å øke den statlige
medvirkningen i bekjempelsen av marin
forsøpling som preger hele norskekysten.
Etablering av skjærgårdstjeneste er på
trappene i Møre og Romsdal og Sogn og
Fjordane.
Nye oppgaver. Ved opprettelsen var
søppelhenting på friområder viktigste
oppgave. OF og andre har ønsket å tone
ned søppelhentingen– søppelstativer
trengs i første rekke på de aller mest
brukte båtfartutstedene. Slik kan
ressurser frigis til å renhold av toaletter,
skjøtsel, rydde marint søppel, reparere
brygger, frakte beitedyr; oppgavene i
skjærgården mange.
Miljødirektoratet jobber også med en
vurdering om Skjærgårdstjenvurderer nå
om Skjærgårdstjenestens oppgaver kan
utvides innenfor gjeldende driftsområder
og rammer. Dagens rammer gir relativt
lite handlingsrom, men Miljødirektoratet
vurderer nye oppgaver. Dette er spørsmål
som OF har tatt opp i mange år, og som vi
trolig nå kan få gehør for.

Skjærgårdtjenesten
Enhetene gjennom sesongen
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Hvaler. 1440 sekker fra søppelstativ. Dypoppsamler i Tordenskjoldbukta
er tømt 8 ganger, den i Fredagshølet er tømt 11 ganger – her er mye tid
frigitt! Mye marint avfall er hentet, inkludert innsatsen fra frivillige. Strandryddinger startet allerede i januar. 26 båtvrak er fjernet fra strandsonen.
Ilandstigningsbrygger, badebøyer, -trapper og -flåter er plassert ut. To boder
er malt og fått ny shingel på taket. Rastebord og fellesgriller er utbedret. Transport
av beitedyr til Akerøya, Tjeldholmen, Sauholmen og Nordre Sandøy.
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OF bidrar. OF bidrar i finansieringen
av Skjærgårdstjenesten. Grafen under
viser hvor mye som er overført i de
foregående år.

25 års jubileet for
Skjærgårdstjenesten: Markeringen
fant sted ved åpningen av den nordiske
strandryddedagen 2. mai. Klima- og
miljøminister Vidar Helgesen og leder av
FNs miljøprogram, Erik Solheim, takket
Skjærgårdstjenesten for sin innsats
i bekjempelsen av marin forsøpling.
Arbeidsbåter fra åtte av driftsenhetene
i Oslofjorden hadde tatt turen til Norsk
Maritimt Museum på Bygdøy.

I 2017 bidro Staten med til sammen kr 8 265 000 til de tre driftsområdene i Oslofjorden, en økning på 4 % fra 2016. I tillegg ble kr 150 000 øremerket driftsenhetene på Hvaler og Færder som kompensasjon for økt aktivitet knyttet til nasjonalparkene. OF bidro med til sammen kr 771 000 i driftstilskudd og kr 101 300 til de
lokale båtfondene.
Båter. En stor del av båtene er byttet ut; Breiangen fikk ny båt før sesongen
2017 og Moss fikk ny båt ved slutten av året. Disse er sertifisert iht nye krav
fra Sjøfartsdirektoratet. I indre fjord har båtene fått nedjustert laste- og
krankapasitet, og tømming av dypoppsamleren i Sandspollen gjøres ikke
lenger i egen regi.

Fredrikstad. Båten kom på vannet i mars. Omfattende strandryddinger
og tilrettelegging før badesesongen. Også fuglereservatene ble ryddet før
15. april. Søppelhenting fra friområdene som normalt. Mengden avfall fra
strandryddinger er det høyeste registrerte med 624 sekker. 430 sekker
samlet inn av frivillige og hentet som del av Kystlotteriet. Gjennomført
ryddeaksjoner sammen med skoleklasser. Omfattende strandryddinger i
egen regi. 12 jollevrak er fjernet. Lite vedlikehold grunnet sykefravær.
Moss. Ny båt på vannet i november! 571 sekker med strandsøppel er
ryddet av frivillige og Skjærgårdstjenesten, i tillegg til 57 fiskekasser og
12 m2 isopor. 11 båtvrak. Fuglereservater er ryddet tidlig om våren, 136
sekker marint avfall ble fjernet. Skjøtsel på Bile, fjernet uønskede planter
på Gjøva og Sauholmen. 11 ulovlige teiner og ett garn er fjernet. 1500 kg
søppel ble også fjernet fra Vansjø.
Oslo - Bunnefjorden (Bymiljøetaten). Den årlige renovasjonen i
driftsenheten ligger på om lag 200 tonn søppel (tilsvarer rundt 13 300
sekker) fra dypoppsamlere og stativer. I tillegg til egen innsats er mye
strandrydding også utført av «Jobben» i regi av Frelsesarmeen. Fergene til
Osloøyene hadde over 800.000 passasjerer. Antallet merkes på økt slitasje
og septiktanker som raskt blir fulle.
Ytre Vestfjorden (Frogn/Røyken/Hurum). Om lag 9 tonn (tilsvarende rundt
600 sekker) er samlet inn fra renovasjonen i driftsenheten. Arbeidsbåten
«Ommen» har fått fjernet krana ift ny forskrift, i mellomtiden må det leies
inn hjelp til tømmingen av dypoppsamlerne i Sandspollen. Oppgavene
på Håøya og i Vestfjorden har vært søppeltømming, toalettvask og
strandrydding. Toalettene i Tåjebukta på Håøya er rehabilitert og anlegget
er nå solcelledrevet. Messa på Håøya har fått nytt tak og rømningsveier
slik at den kan brukes av skoleklasser.
Indre Vestfjorden (Asker/Bærum/Nesodden). Bruken av friområdene har
vært normal, men med noe mindre søppel. Om lag 3500 sekker er samlet
inn fra renovasjonen. Badebøyer er satt ut og toalettene ettersett og vasket.
Enheten har tilsyn med storfe og sau som beiter på Borøya og Brønnøya.
Breiangen. Om lag 11 tonn (tilsvarende rundt 730 sekker) er samlet inn
fra renovasjonen i driftsenheten. Til erstatning for sekkestativ er det er
tatt i bruk trillecontainere, og det er bygd nye tilpassede brygger til disse.
Ny båt med bauglem og ombygging av de fleste av bryggene gjør at
tømmingen fungerer kjempebra. Brygga på Mølen er ombygget så den er
blitt en hel brygge (tidligere var det 2 brygger). Det har vært et vedlikehold
av bryggene på Kommersøya og Gåserumpa.
Færder. Renovasjon er den mest synlige oppgaven, og i 2017 viste
statistikken 2385 sekker som utgjør ca. 35 tonn avfall fra fritidsbåtene.
Gjengroingen er et problem. Det er nesten ikke etterlatt fritidssøppel
og kun mindre slitasje. Enheten fortsetter med et oppdrag for Færder
Nasjonalpark for å styrke oppsynet og informasjonsarbeidet knyttet til
hummer og kysttorsk-prosjektet.
Sandefjord og Larvik. Sandefjord og Larvik melder om til sammen 1960
sekker avfall fra friluftsrenovasjonen. Sauer er fraktet til Ormestadholmen,
Sauholmen, Gokstadholmen og Lindholmen. Bryggereparasjoner er utført
på sydbrygga på Gokstadholmen. På Malmøya har Larvik satt ut og tatt
opp utliggere i Trabukta, kjørt over jordene og stiene med beitepusser og
plukket søppel. Frakt av beitedyr til Stavernsøya og Hoppøya. Båten «Elise»
er ikke sertifisert og nedjustert pga ny forskrift.

Ny båt, ”Kråka”: I november kom den nye båten til enheten med hjemmehavn i Moss.

På OFs nettsider oslofjorden.org/skjaergardstjenesten
kan du lese mer om hva enhetene her gjort i 2017
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Organisasjon og økonomi

Organisasjon

Organisasjon
Hvem har gjort hva gjennom året

Naturveileder
Nicolay Moe,
Administrasjons- Gjennomføring
av kurs, mange
Regnskapsfører Line sekretær
Wam Johannesen, Torunn Anker, av dem med
tema marin
PublikumSelv om økonomikontakt; ringer forsøpling.
forvaltningen har
Kontaktperson
du eller får
tatt mesteparten
i samarbeidet
tilsendt
noe
av tida, har hun
med Hold Norge
også vært involvert fra OF, er det
Rent.
sannsynlig
i istandsetting av
at Torunn er
kystledhytta på
involvert.
Hernestangen.

Nestleder Kjetil
Johannessen
er stedfortreder
for direktøren.
OFs 76 planuttalelser,
oppfølging av
friområder i
Vestfold, flere
sikringssaker og
gjennomføring
av Kulturlandskapskolen.

Fagsjef Annika
Ljungström.
Ledelse av
Natur og friluftsveiledningen,
kontakt med
skoler og
økt fokus på
barnefattigdom
– et nytt
arbeidsfelt for
OF.

Rådgiver
Gunnhild
Laxaa. Hadde
hovedansvaret for
at utsiktspunktet
Botnerveten på
Hvaler kom på
plass. I tillegg har
hun holdt mange
kurs, og dessuten
hatt oppdraget
med kartlegging
og verdsetting av
friluftsområder i
Oslo.

Direktør Rune J. Svensson, er
daglig leder. Høringsforslaget
til strategiplan for OF med
presentasjoner i folkevalgte organ
hos våre 30 medlemskommuner og 5
fylkeskommuner har også preget året.
Fagsjef kystleden i
Vestfold Anne Sjømæling,
hovedarbeidsområde
er kystled, kyststiarbeid
i Tønsberg og Tjøme,
fikk på plass Færder
fyr i kystleden,avsluttet
arbeidet med Gamlegården og har ivaretatt
OFs engasjement i Færder
nasjonalpark.

Rådgiver Cathrine
Rådgiver Martin Marvig
Restad Hvalby,
Pedersen Kyststiarbeid
Planleggingen av
i Fredrikstad inkludert
Storesand friluftshus,
gjennomgang av
kyststien i Hurum og
diverse oppgaver innen grunneieravtaler, praktisk
kystleden er kombinert arbeid på kyststier og
gjennomføring av kurs.
med kartlegging og
verdsetting av friluftslivs- Mye tid er også brukt på å
ta over ansvaret for bøyer
områder i Østfold.
og kajakkstativ.

Ikke tilstede: Seniorrådgiver Liv-Marit Hansen, kom tilbake fra
foreldrepermisjon etter sommeren og har etter det vært involvert i marin
forsøpling, tilrettelegging av friområder i Østfold og oppfølging av OFs
engasjement i Ytre Hvaler nasjonalpark. Fagkonsulent Terje Andresen,
sentral i oppbygging av nytt IT-system og driften av kystleden. Konsulent
Bjørn Heidenstrøm er engasjert fra september 2017 for å arbeide med
bekjempelsen av marin forsøpling med hovedfokus på vrakbåter.
Tilsynsvakter og naturveiledere. OF har også mange som er ansatt
på timebasis. Natur- og friluftsveiledningen har hatt syv deltidsansatte
naturveiledere som bistår i forskjellige arrangement. Det er også flere
på engasjement i forbindelse med tilsyn av kystledhytter og tilsyn på
teltplassene Storesand og Stuevika på Hvaler.
Fratreden. Rådgiver Terje Næss var ansatt fram til 1.9.2017 da han gikk
av som pensjonist. Han hadde småbåtliv og svaibøyer som arbeidsfelt.
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Fagsjef Tom
Sørum.
Sekretariatsansvarlig for
Skjærgårdstjenesten med
bl.a tilrettelegging av 25 års
markeringen og
flere prosjekter
innen marin
forsøpling.

Rådgiver Inger-Marie
Juel Gulliksen,
Kyststier, kartlegging
av universell
tilrettelegging
samt kartlegging
og verdsetting av
friluftsområder i
Akershus. Kunst i friluft
på Veierland.

Ståle Bratberg Naturveileding,
oppussing og vedlikehold av bl.a.
Kiosken og Hernestangen. Mye tid
er også brukt for å ta over ansvar
for bøyer og kajakkstativ.

Informasjonsrådgiver
Kyrre Hurum. Nye
nettsider har stått
øverst på oppgavelista
gjennom hele året.

Rådgiver Anne Lise Bekken
Koordinerer viktige deler av det
skandinaviske Interreg-prosjektet
«Ren Kystlinje» med fokus på
innovasjon av metoder og utstyr i
strandrydding samt avfallets kilder.

To støttespillere gikk bort i 2017.
Bente Godheim Eikaas. Fagsjef for kystleden, Bente Godheim Eikaas, gikk
bort i mars 2017 etter lengre tids sykdom. Bente ble ansatt i OF i 1998.
Hovedoppgaven hennes var oppbyggingen og utviklingen av Kystleden i
Oslofjorden. Hun hadde særlig interesse for innredning, farger og estetiske
valg. Hun var også engasjert i å ivareta kulturminner på friområder, kyststiene
og oppstarten av Oslofjordmuseet i 2015. Hun bidro også sterkt til at kystleden
ble etablert i andre deler av landet.
Roar Tandberg. Mangeårig styremedlem i OF og tidligere ordfører i Tjøme, gikk
bort i desember 2017. Allerede som ordfører deltok han i OF og var døråpner
for en rekke saker. Etter perioden som ordfører satt han i styret fra 2004 til
2012. Han bidro til omdisponering av forsvarsområder, sikring av friområder
og fulgte Skjærgårdstjenesten nøye. Han var bekymret for at ferdselen mellom
hus og hytter ble forringet, og var derfor en sterk støttespiller for kyststiene.

Ved årsskiftet 2017/2018 ble hele
Vestfold medlem av OF. Da ble
Lardal en del av Larvik og Hof
en del av Holmestrand. Tjøme
og Nøtterøy ble til Færder. Ett år
tidligere ble innlandskommunen
Andebu slått sammen med
Sandefjord og Stokke.

Rådsbefaring på Drammensfjorden. Drammen
hadde lenge et ufordelaktig omdømme. Inntrykket er noe helt annet i dag. Med dyktige
guider, her Frode Vestgarden, fra Drammen
kommune, fikk vi en innføring i hvordan byen
har jobbet med å ta elva tilbake og tilrettelegge
sentrum med turveier. Rådsbefaringen omfattet
hele Indre Drammensfjord.

Administrasjon og arbeidsområder:
Dette kapittelet er vedtatt som styrets årsberetning i møte 1.2. 2018
Virksomhetens art og hvor den drives. Oslofjordens Friluftsråd (OF) er et
frivillig samarbeidsorgan for kommuner, fylkeskommuner samt foreninger
og organisasjoner. Virksomheten drives i medlemskommunene i Østfold,
Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold.

(Hvaler), Erlend Larsen, (Sandefjord), Anne-Hilde Rese (Hurum) og Sigrid
Thielemann (Drammen). Varamedlemmer: Øivind Sjuls (Oslo), Inger
Blomsnes (Halden) og Thomas Meisfjord (Oslo). De ansattes representant i
styret er Anne Lise Bekken.

Rådet. Medlemmene i rådet velges fra fylkeskommunene, kommunene
samt ulike brukerforeninger og organisasjoner som er medlem av OF.
Rådet velges for en 4 års periode, det sittende ble valgt i 2016.

Styrets arbeid. I 2017 ble det avholdt 6 styremøter og 74 saker ble
behandlet. Tre styrebefaringer ble avholdt:
• I mai til Hovedøya i Oslo med befaring rundt på øya, besøk på
kystledhytta Tiern og orientering av tekstilkunstner Inger Johanne
Rasmussen om Lavetthuset hvor flere kunstnere har verksted. Styremøtet
ble holdt på Lavetthuset.
• I august til Krokstrand og Svartåshytta i Vestby hvor også ordfører Tom
Anders Ludvigsen i Vestby deltok. Styremøtet ble holdt på Svartåshytta i
etterkant av befaringen.
• I oktober til Håøya i Frogn med befaring av kystledhytta Gamlegården og
besøk til Håøya naturverksted hvor geitebonde Helge Haugen holder til.
Styremøtet ble holdt i lokalene til Håøyas naturverksted.

Rådets sammensetning.
Fylkeskommuner: Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud oppnevner 3
representanter hver.
Kommuner: Alle 29 kommuner med grense mot Oslofjorden er
medlemmer av OF, i tillegg kommer Lørenskog (uten sjøtilknytning).
Kommunene velger 3 representanter hver, med unntak av Oslo som
velger 6 og Lørenskog 1. – Foreninger og organisasjoner: 1 representant
fra hver av de 44 foreningene /organisasjonene som er medlem av OF. Iht
vedtektene har bare representanter for fylkeskommuner og kommuner
stemmerett i saker som angår disses kontingentsatser.
Årsmøtet. Årsmøtet 2017 ble holdt i lokalene til Røde kors i Oslo. Statssekretær Lars Andreas Lunde ønsket de 93 deltakerne velkommen. I tillegg
til ordinære årsmøtesaker ble forslag til strategiplan debattert grundig.
Denne ble senere revidert av styret og sendt på høring hos medlemmene.
Oslofjordprisen for 2017 – til ildsjeler som gjør en ekstra jobb for
Oslofjorden – ble utdelt til Arnt Moe fra Fredrikstad.
Rådsbefaring. Hvert år arrangeres en rådsbefaring der rådsmedlemmer
og samarbeidspartnere deltar. Rådsbefaringen 29. juni gikk med båt på
Drammensfjorden til Svelvik og på elva i Drammen by. Representanter
fra kommunene Drammen, Lier og Røyken samt representanter for
fritidsfiskerne i Drammensfjorden og småbåtmiljøet i byen, fortalte
underveis om drift og forvaltning av friområder, brukerønsker, verneområder, kulturminnevern mm. Befaringen samlet ca 50 deltakere.
Geografi: Aktiviteter og tilrettelegging drives i alle fylker og kommuner
som er tilsluttet OF, og ikke bare langs kysten. Sekretariatet har kontor i
Slemmestad i Røyken kommune. OF har også en medarbeider som er fast
lokalisert i Vestfold. OF har kontordager i Østfold.
Styret. Nåværende styre ble valgt på årsmøtet 2016 og sitter fram til 2020.
Styret består av leder Inger Johanne Bjørnstad (Oppegård), nestleder
Eivind Heløe (Oslo) Astrid Gundersen, (Nøtterøy), Paul Henriksen,

Ildsjel. Arnt Moe mottok Oslofjordprisen for 2017 på årsmøtet i april,
her sammen med styreleder Inger Johanne Bjørnstad.
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Organisasjon
OF Norge

Norge

OF Norge

OF

Sykefravær. Fraværet i organisasjonen er
på 0,1 %. Landsgjennomsnittet er på 6,5.

Kvinner i styret. Halvparten av styremedlemmene i
OF er kvinner. Snittet på landsbasis er 41 %.

Kvinner i arbeidsstokken. Halvparten av
staben er kvinner. Snittet i Norge er 47%.

Kontrollutvalget 2016-2020. Leder: Anne Odenmarck, Ås, Medlemmer: Kari Agerup,
Fredrikstad, Halvard Berg, Røyken, Karin Frøyd, Vestfold fylkeskommune. Nikki Schei,
Akershus fylkeskommune. Varamedlemmer: 1. Johanna Podhorny, Moss, og 2. Jan Siiger
Larsen, KNBF, Østlandet.
Kontrollutvalget har holdt 2 møter og behandlet 10 saker i 2017.
Revisor. Buskerud Kommunerevisjon IKS.

»

Valgkomiteen: Erik Røhne, Vestby, leder, Jørn Magdahl, Nøtterøy, Tone E. Svendsen, Lier. Vararepresentant: Helge Jodalen, Moss motorbåtforening. Valgkomiteen ble gjenvalgt på årsmøtet i
2016 og fungerer fram til 2020. Valgkomiteen hadde kun kontakt pr e-post i 2017 ifm valg av revisor.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat. OF har i 2017 hatt en omsetning på
kr 25.351.475 . Dette er en økning på ca. kr 1. 647 tusen eller ca. 7 % fra 2016. OF har en
egenkapitalandel på 47,6 %. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av
selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter. OF har en rekke utviklingsaktiviteter. Det utprøves
nye metoder og utstyr innen flere fagområder som utendørspedagogikk, skjøtsel av
kulturlandskapet og bekjempelse av marin forsøpling. Det vises til de enkelte kapitler i
årsrapporten for nærmere omtale.
Fortsatt drift. Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det
bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet i organisasjonen er svært tilfredsstillende. HMS-håndbok
for OFs virksomhet har vært i bruk siden 2012. Det holdes jevnlige møter i Samarbeids og
arbeidsmiljøutvalget. Forekomsten av radon i de nye kontorlokalene i Slemmestad har vært
den dominerende saken i 2017. Gjennom krav til og dialog med utleier er dette rettet opp og
becquerelverdiene var tilfredsstillende etter utførte tiltak. Sykefraværet var minimalt i 2017; 0,1 dvs
totalt 5 dagers fravær på 18 ansatte. Nicolay A Moe er valgt som verneombud.
Likestilling. Pr. 31.12.2017 har OF 18 ansatte. Av disse er 9 kvinner og 9 menn. Styret inklusive,
3 møtende vararepresentanter, består av 5 menn og 5 kvinner. Styret har ikke funnet det
nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Ytre miljø. En av OFs målsettinger er å verne naturmiljøet. OF forurenser ikke det ytre miljø
bortsett fra hva som følger av transport, frakt, kontorhold og lignende. Det settes fokus på
miljømessige konsekvenser av alle aktiviteter, og samkjøringer på befaringer, arrangementer
o.a. er en innarbeidet rutine.
Disponering av resultat. Virksomheten har for 2017 hatt et overskudd på kr 803.608 som
foreslåes tilført egenkapitalen ved fondet for sikring og opparbeidelse.

Strategiplanen – høring og besøksrunde til medlemmene
Årsmøtet i 2017 behandlet et forslag til strategiplan. Hensikten med
strategiplanen er å peke ut hvilke veivalg organisasjonen står overfor i et
langsiktig perspektiv.
Flere forslag. På årsmøtet ble det fremsatt flere forslag, bl a om medlemskap for
innlandskommunene og OFs rolle som kompetanse og utredningsenhet. Alle forslag fra
årsmøtet ble oversendt styret som fremmet et fornyet forslag til strategiplan i mai 2017 med
høringsfrist 15. november. Kommuner og fylkeskommuner ble tilbudt en orientering om
strategiplanens framlegg.
Møterunde. Forslag til strategiplanen ble presentert hos 24 medlemmer (kommuner og
fylkeskommuner) og 16 av disse ga senere skriftlige høringsuttalelser. Ytterligere to kommuner som
ikke hadde mulighet for å ha en slik orientering (Tjøme og Nøtterøy), har også gitt skriftlige
uttalelser. Seks kommuner har hverken ønsket en orientering eller gitt innspill (Råde, Bærum,
Holmestrand, Re, Sandefjord og Lørenskog)
– begrunnelsen for det varierte.
Sak for årsmøtet. Innspill og merknader fra høringsrunden ble behandlet av styret på første møte i
2018 og nytt, bearbeidet forslag til strategiplan legges fram som egen sak for årsmøtet 2018.
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600.000 til Stuevika.
Sparebankstiftelsen
DNB har blitt en viktig
bidragsyter og har de
senere årene bidratt med
flere millioner. Pengene til
Stuevika på Søndre Sandøy
muliggjør en oppgradering
av sanitæranlegget på
plassen. Søndre Sandøy
ligger en liten fergetur
ut fra Skjærhalden på
Hvaler. Det er ikke mange
moderne fasiliteter på
friområdet og teltplassen,
men i ly av furuskogen rett
ved sandstranda er det
nettopp det enkle livet,
tett på naturen som gjør
området så spesielt.
På bildet mottar Tom
Ole Fjeld, tilsynsvakt
og primus motor for
Stuevika og Gunnhild
Laxaa fra staben gaven fra
Sparebankstiftelsen DNB.

Økonomi
OFs inntekter er satt sammen av kontingenter, prosjektstøtte,
driftstøtte fra Staten, støtte fra næringslivet samt støtte og betalinger
fra brukerne. Samarbeid med andre aktører er nøkkelen til
måloppnåelse. Også frivillige bidrar; en verdifull innsats som sjelden
vises i regnskapene.

Økonomiske rammer
samarbeid og frivilliges innsats«
«Når kommune setter inn 1 krone i friluftrådets virksomhet,
produseres det tilrettelegging, drift og aktiviteter for 4 kroner.»
Flere ben å stå på. OFs økonomi har alltid vært en
utfordring. Oppgavene har vært større enn inntektene.
En langsiktig strategi med å gjøre seg mindre
avhengig av kommunenes kontingenter
og skaffe inntekter fra flere
kilder,
har etter hvert båret
frukter. I tillegg til
prosjektinntektene er
brukernes bidrag i form
av støttemedlemskap,
vimpelabonnment og
grasrotandel viktig for
økonomien. Et annet bidrag er
midler fra Helsedirektoratet til
arbeidstrening. Her engasjerer
Bymisjonen i Tønsberg
rusmisbrukere til å oppussing av
kystledhytter og skjøtsel i friområder
på oppdrag fra OF. I 2017 utgjorde
kommunenes andel av inntektene 27
%, på 1990-tallet var denne andelen
over 40 %. En måte å se det på, er
at når kommune setter inn 1 krone i
friluftrådets virksomhet, produseres det
tilrettelegging, drift og aktiviteter for 4 kroner.
Overskudd i 2017. Regnskapet viser et overskudd
på kr 803 tusen. Overskuddet tilføres fondet for
sikring og tilrettelegging. Overskuddet skyldes flere
forhold. Høyere inntekter enn budsjettert på løpende
prosjekter, ikke minst har innsatsen mot marin
forsøpling, gitt frukter. En del av kostnadene har
også vært lavere enn budsjettert. Mindreforbruket av
lønnskostnader skyldes lavere pensjonskostnader enn
antatt, en noe lavere bemanning enn planlagt og et
moderat tariffoppgjør på 2,5 %.
Fondet vokser. Høyere inntekter og lavere kostnader
gjør at man styrker fondet til sikring og opparbeidelse.
I 2017 vedtok styret et uttak av fondet på kr 500
tusen som OFs finansielle bidrag – kontantandel– til
friluftshuset på Storesand. Regnskapsresultatet for
2017 gjør at fondet styrkes til tross for dette uttaket.

Statsstøtte Den statlige driftsstøtten utgjorde ca 4 %
av inntektene til OF i 2017. Den statlige driftsstøtten
til friluftsrådene og andre friluftsorganisasjoner er
viktig fordi den skal dekke deler av administrasjonskostnadene og ikke minst være en del av egenandelene
som kreves ved søknadene, f eks ved tilrettelegging på
friområder. Miljødirektoratet valgte i 2017 å redusere
bevilgningen til OF med 7 % fra året før. Begrunnelsen
var at det var kommet flere nye friluftsråd i landet.
OF har lenge hevdet at den sterke folkeveksten og
arealknappheten i Oslofjordregionen burde føre til at
Statens andel ble øket, ikke redusert.
Søknader. Økonomien er avhengig av tilslag på
søknader og prosjektstøtte. Bare innenfor natur- og
friluftsveiledningen utarbeider OF ca 30 -40 søknader i
løpet av et år. I tillegg søker vi på midler til friområder,
kystledhytter, stier og andre tilretteleggingstiltak.
Det brukes store ressurser for å søke om penger, og
senere; til rapportering av gjennomførte aktiviteter.
Rapporteringer og utbetalinger har hos noen av
fylkeskommunene blitt mer omstendelige de siste
årene. Målet om å bruke mest mulig av ressursene på
aktivt friluftsliv, har dermed ikke vært mulig å innfri.
Sparebankstiftelsen DNB. OF er så heldige å motta
gaver fra Sparebankstiftelsen til ulike prosjekter. Også
slike tildelinger skjer på bakgrunn av søknader.
Sparebankstiftelsen har bevilget midler til friluftshuset
på Storesand (kr 2,5 mill) og en større gave (kr 0,6
mill) til nytt sanitærbygg på Stuevika, i tillegg til at
Sparebankstiftelsen har gitt noen mindre beløp til
aktiviteter og utstyr. Gjennom de siste to årene har det
også vært en dialog om bidrag til et vedlikeholdsfond til
kystledhyttene. Denne dialogen fortsatte inn i 2018. OF
er dypt takknemlige for stiftelsens bidrag.
Andre stiftelser. Også Gjensidigestiftelsen yter
finansielle bidrag, bl a til det nasjonale turskiltprosjektet
som kommer kyststiene langs Oslofjorden til gode.
En annen gave gikk til livredningstiltak. I 2017 mottok
vi midler fra Bess Jahres stiftelse til skjøtsel og
bekjempelse av gjengroing på friområder på Tjøme.
Trygghetsfondet til IF skadeforsikring ga en gave til
brannforebygging på kystledhyttene.
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Driftsinntekter

Resultat 31.12.2017 og budsjett
Noter

Kontigenter

10

Administrasjonsstøtte
11

Andre driftsinntekter

Budsjett

Resultat

31.12.2017

Resultat

31.12.2017

31.12.2016

11 131 000

11 097 073

10 681 618

1 179 000

1 075 000

1 150 000

245 000

382 207

358 235

Kystled

12

6 074 000

6 563 601

6 034 726

Friområder

13

1 050 000

704 092

558 220

150 000

0

0

2 300 000

2 097 402

2 195 695

1 830 000

2 585 355

1 878 992

317 000

353 446

285 773

495 000

493 300

561 047

24 771 000

25 351 475

23 704 306

Vimpel og småbåt
NFV

14

Løpende prosjekter
Kyststi

15

Skjærgårdstjenesten

SUM DRIFTSINNTEKTER
Driftskostnader
Kystled

12

2 560 000

3 797 094

3 926 990

Friområder

13

1 200 000

882 348

766 747

Vimpel og småbåt

200 000

165 791

355 612

NFV

380 000

271 897

455 523

14

1 830 000

1 158 532

599 533

100 000

166 478

212 040

15

890 000

1 032 454

877 567

7 160 000

7 474 594

7 194 012

13 720 000

12 941 401

11 955 149

Løpende prosjekter
Kyststi
Skjærgårdstjenesten

SUM VAREKOSTNADER
Lønnskostnader

16

Andre personalkostnader

16

SUM LØNNSKOSTNADER
1,2,3

Av- og nedskrivinger

128 000

210 205

104 504

13 848 000

13 151 607

12 059 653

165 000

325002

127 032

Kostnader lokaler

540 000

695413

726 338

Leie maskiner og utstyr

531 000

690117

627 233

Kostnader anskaffelser

165 000

224924

229 788

15 000

2421

41 550

440 000

249811

434 463
829 992

Reperasjon og vedlikehold
Eksterne honorarer

915 000

711308

Bilkostnader

17

320 000

379217

357 324

Reise, diett, bilgodgjørelse

298 000

323231

302 290

Salg, reklame og informasjon

213 531

Kontorkostnader

200 000

121646

Gaver og kontigenter

40 000

42588

36 829

Forsikeringer

60 000

73123

54 609

Andre kostnader

118 000

124077

118 829

3 807 000

3962877

4 099 808

24 815 000

24 416 324

23 353 473

Driftsresultat

-44 000

762 397

350 833

Finansinntekter

50 000

41 211

45 896

0

0

0

50 000

41 211

45 896

6 000

803 608

396 728

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Sum totale driftskostnader

Finanskostnader

Sum finansposter
Årsresultat
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Regnskapsprinsipper
Regnskapet for Oslofjordens Friluftsråd er utarbeidet
i henhold til regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for små foretak.
Klassifisering og vurdering av balanseposter:
Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og
bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til
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 kontigenter, administrasjonsstøtte,
andre driftsinntekter,leieinntekter- og støtte til kystled,
utredningsinntekter- og støtte til friområder,NFV
bevilgninger og egenandeler, samt godtgjørelse til
Skjærgårdstjenesten.
Salgsinntektene følger kontantprinsippet gjennom året,
men periodiseres ved årsskiftet.

Balanse 31.12.2017								
Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Anleggsmidler

Noter
Lisenser

1

Sum immaterielle eiendeler

31.12.2017 31.12.2016
1 032 734

0

1 032 734

Egenkapital: Noter 31.12.2017

31.12.2016

Fond til sikring og opparbeidelse

18

2 940 770

3 440 770
6 409 840

Kapital

18

6 409 840

Eiendommer

2

6 853 995

6 853 995

Overført resultat

18

803 608

Båt

3

205 413

185 463

Sum opptjent egenkapital

10 154 217

9 850 610

Bil

3

248 020

180 710

Sum egenkapital

10 154 217

9 850 610

Inventar

3

85 454

95 560

Data

3

30 314

49 459

Gjeld:

Andre driftsmidler

3

237 207

265 734

Depositum kajakkstativ

121 184

144 697

7 660 403

7 630 921

Sum avsetning og forpliktelser

121 184

144 697

Sum varige driftsmidler
Andre fordringer

0

1 188 241

Pantelån

19 000

28 000

Egenkapitaltilskudd KLP

333 483

296 390

Sum langsiktig gjeld

19 000

28 000

Sum finansielle anleggsmidler

333 483

1 484 631

Sum anleggsmidler

9 026 620

9 115 552

Leverandørgjeld

1 363 462

837 786

Forskuddstrekk

480 600

488 183

Påleggstrekk

2 917

Omløpsmidler
Mysoft kundefordringer

4

Andre kortsiktige fordringer

110 680

115 041

781 397

0

Forskuddsbetalt leie

53 986

32 639

Forskuddsbetalt forsikring

40 437

159 846

Forskuddsbetalt leasinleie

13 393

10 325

Andre forskuddsbetalt driftskostnader

122 587

4 275

Sum fordringer

1 122 480

322 125

Kontanter

8 470

10 619

DNB drift 7878 06 09566

2 819 498

2 067 784

6

APO-Fond trekk

-2 745

-4 900

Skyldig arbeidsgiveravgift

276 025

271 727

Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn
Forskudd fra kunder

7

Mysoft kundefordringer

157 672

152 853

50 000

1 171 204

60 680

115 041

Gjeld til DNB, Mastercard til ansatte

0

3 518

Feriepenger årets avsetning

1 118 241

1 084 061

Annen påløpt kostnad

8

259 120

92 270

Opparb. ørem. midler

9

2 464 689

2 440 698

Kapitalkonto 6222.36.64876

30

30

DNB Innsamlingskonto 1503.75.97039

33 640

3 132

Prosjekt ørem. midler

9

2 145 900

2 362 427

Plasseringskonto 1203 05 67267

8 154 742

7 119 611

Husleiedepositum 6074 45 27123

120

120

Forskuddsbetalte inntekter

9

126 000

126 000

520 945

525 200

Prosjekt ørem.midler
Friluftshus Storesand

9

2 889 581

Sum Bankinnskudd og kontanter

11 537 444

9 726 497

Sum gjeld

11 532 326

9 313 565

Sum omløpsmidler

12 659 924

10 048 622

Sum egenkapital og gjeld

21 686 544

19 164 174

DNB skattetrekk 1503 18 74421

5

Sum kortsiktig gjeld

Sum eiendeler

11 392 143

9 140 868

21 686 544 19 164 174

Regnskap for 2017 er vedtatt av OFs styre, Slemmestad 1. februar 2018:

Inger Johanne Bjørnstad
Styrets leder

Sigrid Thielemann
Styremedlem

Inger Blomsnes
Vara

Rune J Svensson
Direktør

Eivind Heløe
Styrets nestleder

Astrid Gundersen
Styremedlem

Anne Hilde Rese
Styremedlem

Paul Hendriksen
Styremedlem

Erlend Larsen
Styremedlem

»

Øyvind Sjuls
Vara
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Noter
4 Omløpsmidler 		

1 Imaterielle eiendeler
Kostpris på lisens og hjemmeside

1 087 318

ordinære avskrivinger

54 584

Bokført verdi imaterielle
eiendeler 31.12.17

1 032 734

2 Eiendommer
Eiendommer

Rettigheter

Sum

3 379 845

3 474 150

6 853 995

3 379 845

3 474 150

6 853 995

31.12.2016
31.12.2017
Regnskapsført verdi.

3 Driftsmidler
Arbeidsbåt:
Kostpris

Øien Ibiza Sport
200 500

Akkumulert avskrivinger

15 037

Bokført verdi 01.01.17

185 463

Kjøpt Ibiza Sport 19

50 000

Ordinære avskrivinger
Sum

5 Bundne midler 		

Bundne skattetrekksmidler er kr 520 945,- pr. 31.12.2017.
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2017 utgjorde kr 480 600,-.

6 Pantelån, friområde Mølen
gnr 35/bnr 5 og 6 i Hurum
Pantelån 01.01.17

9 000

Bokført verdi pantelån 31.12.17

19 000

7 Forskudd fra kunder
Plastretur Miljøprosjekt: Marlisco utstilling:

50 000

Bokført verdi forskudd fra kunde 31.12.17:

50 000

8. Annen påløpt kostnad

10 000

Kystled

165 413

40 000

Friområder

205 413
VW
Transporter

Biler: Focus
148 594

237 000

Akk.avskrivinger

85 304

119 580

Bokført verdi 01.01.17

63 290

117 420

Kjøp VW Transporter LJ51772

249 900

Ordinære avskrivinger
VW Transporter LJ49650

117 420

Ordinære avskrivinger

15 190

49 980

Sum

48 100

199 920

Bokført verdi bil 31.12.17

248 020
Invetar:

Kostpris

5 502

102 490
34 000

Løpende Prosjekter

3 341

Skjærgårdstjenesten

91 760

Administrasjon

27 529

Bokført verdi annen påløpt kostnad

2017

2016

Opparb. ørem.
Midler,friområder,kystledhytter

2 464 689

2 440 698

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

2 145 900

2 362 427

126 000

126 000

2 889 581

-

7 626 170

4 929 125

Forskuddsbetalte inntekter, bøyer
Prosjekt ørem.midler
friluftshus Storesand
Øremerkede midler

Bokført verdi 01.01.17

95 560

Friområder, kystled - Opparb.ørem.midl.

Ordinære avskrivinger

10 106

Kystled

85 454

Friområder

Bokført verdi andre driftsmidler 31.12.17

Adminstrasjon
Data:
Kostpris

259 120

9 Øremerkede midler

101 062

Akkumulerte avskrivinger

28 000

Slettet pantelån Oslo kommune

20 050

Bokført verdi arbeidsbåt 31.12.17
		

Kostpris

Andre korsiktige fordringer kr 781 397,- er tilskuddsordninger som er
utbetalt i 2018, men som er inntekstført i 2017, ferdigstilte prosjekter.

Bokført verdi opparb.ørem.midler

188 294
2 256 395
20 000
2 464 689

57 436

Akkumulerte avskrivinger

7 977

Prosjekt - opparb.ørem.midl.

Bokført verdi 01.01.17

49 459

Friområder

Ordinære avskrivinger

19 145

Natur og friluftsveiledning

Bokført verdi data 01.01.17

30 314

Løpende prosjekter
Kyststi

Andre driftsmidler:
Kostpris

285 269

Akkumulerte avskrivinger

19 535

Bokført verdi 01.01.17

265 734

Ordinære avskrivinger

28 527

Bokført verdi data 01.01.17

237 207

Bokført verdi prosjekt. Ørem. Midler

150 000
655 900
1 195 000
145 000
2 145 900

Forskudd. Inntekter bøyer
Vimpel og småbåtliv
Bokført verdi forskuddsbetalte inntekter

126 000
126 000

Prosjekt ørem.mid.friluftshus Storesand
Ordinære avskrivinger for 2017 kr 325 002,-. Linære avskrivinger er brukt.

Løpende prosjekter
Bokført verdi forskuddsbetalte inntekter
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2 889 581
2 889 581

Noter
14. Løpende prosjekter

10. Kontingentinntekter
2017

Inntekter

2016

Kontingenter kommuner

6 695 341

6 443 539

Brukerbetalinger kajakkstativ

Kontingenter fylkeskommuner

1 919 221

1 838 872

Utredninger, bistand i planlegging ol.

Kontingenter foreninger
Kontingenter støttemedlemmer
Vimpelabonnenter
Bokført verdi kontingenter

67 000

67 000

2 135 287

2 043 950

280 224

288 257

11 097 073

10 681 618

Støtte tilrettelegging prosjekter
Inntekter løpende prosjekter

Arrangement: Seminarer, fagdag, turer
Gebyrer utg. faktura
Andre inntekter
Bokført verdi andre driftsinntekter

2017

2016
90 058

-

3 350

59 984

60 780

278 186

204 047

382 207

358 235

2017

2016

Leieinntekter indre fjord

2 530 461

2 348 372

Leieinntekter ytre fjord vest

1 459 745

1 181 123

Leieinntekter ytre fjord øst

1 340 484

1 103 023

122 523

117 190

47 867

42 787

Andre Kystledinntekter Aust Agder
provisjon
Andre Kystledinntekter

5 920

12 230

1 056 600

1 230 000

6 563 601

6 034 726

2017

2016

Drift kystled

2 319 046

1 942 127

Istandsetting kystled

1 471 335

1 969 794

Støtte tilrettelegging kystledhytter
Inntekter kystled

12. Kostnader kystled

Kystled felleskostnader
Kostnader kystled

6 713

15 070

3 797 094

3 926 990

13. Friområder
Inntekter
Brukerbetalinger: teltavgift
Støtte tilrettelegging friområder
Inntekter friområder
Kostnader
Drift områder
Istandsetting områder
Leieutgifter områder
Kostnader friområder

780 865
989 702

2 585 355

1 878 992

2017

2016

1 158 532

599 533

1 158 532

599 533

15. Skjærgårdtjenesten
Inntekter

2017

2016

430 300

477 634

63 000

83 413

493 300

561 047

2017

2016

Skjærgårdstjenesten tilskudd

883 373

821 502

Skjærgårdstjenesten sekretariatet

149 081

56 065

1 032 454

877 567

2017

2016

Godtgjørelse Skjærgårdstjenesten
Skjærgårdstjenestens virksomhet, refusjoner
Inntekter Skjærgårdstjenesten
Kostnader

12. Inntekter kystled

Andre kystledinntekter Haldenkanalen

949 079
1 522 889

Kostnader løpende prosjekter
44 037

2016
108 425

Kostnader
Løpende prosjektkostnader

11. Andre driftsinntekter
Salg av bøker ol.

2017
113 387

2017

2016

49 825

45 250

654 267

512 970

704 092

558 220

Kostnader Skjærgårdstjenesten

16. Lønnskostnader
Lønn

10 148 190

9 129 731

Arbeidsgiveravgift

1 619 538

1 521 570

KLP-pensjon

1 173 674

1 303 848

210 205

104 505

13 151 607

12 059 654

Andre personalkostnader
Lønnskostnader

Det er i 2017 utbetalt kr 768 216,- i lønn til direktør. I tillegg ble han beskattet
for fri bil kr 127 200,- , og hans andel av pensjonskostnad var kr 147 638,-.
Godtgjørelse til tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var kr 132 425,-.
Arbeidsgivers pensjonsandel til KLP er 12,45% av lønn i 2017.
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse er kr 16 791 271,- og pensjonsmidler
er kr 12 658 983,-. Ordningen omfatter 18 personer i 2017.
Årets pensjonspremie er kr 1 173 674,- er utgiftsført i sin helhet. Ansattes
andel av pensjon er kr 186 688.
Det er kostnadsført kr 52 000,- i revisjonshonorar. Videre er det kostandsført
kr 22 687,- i rådgivning.

17. Kontorkostnad

Kontorkostander utgjør kr 711 308,- herav utgjør telefon og
datakommunikasjon kr 270 382,- og porto kr 191 840,-.

2017

2016

667 387

499 531

74 614

128 019

140 347

139 197

EK pr. 31.12.2016

3 440 770

882 348

766 747

Overført EK til
Friluftshus Storesand

-500 000

-500 000

Årets overskudd

803 608

803 608

Ek pr. 31.12.2017

3 744 378

18. Egenkapital
Fond til sikring og
opparbeidelse

Kapital
6 409 840

6 409 840

Sum
Egenkapital
9 850 610

10 154 218
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Organisasjon og økonomi
REVISORS BERETNING
Til Årsmøtet i Oslofjordens Friluftsråd
UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD 2017
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Oslofjordens
Friluftsråd som viser et overskudd på 803
608. Årsregnskapet består av balanse per
31. desember 2017 og resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende
årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Oslofjordens Friluftsråd
per 31.desember 2017, og av dets resultater
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Merk: Dokumentet over er undertegnet original revisorberetning.
Teksten er den samme som er gjengitt på siden.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov,
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene (ISAene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver
og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av rådet slik det kreves i lov og
forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter
vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av
årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og
å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår
konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy
grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og
god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge
av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis
eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne
foretar basert på årsregnskapet.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon.
Øvrig informasjon består av informasjon i styrets
årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet
og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse
med revisjonen av årsregnskapet er det vår
oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig
inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss
under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi hadde konkludert med at den
øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi
har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlige for å utarbeide
årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig
for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen
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ta standpunkt til rådets evne til fortsatt drift og på
tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for
fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det
ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov,
forskrift og god revisorskikk i Norge, herunder
ISA-en, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser
profesjonell skepsis gjennom revisjonen. I tillegg:
• Identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig
feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi
utformer og gjennomfører revisjonshandlinger
for å håndtere slike risikoer, og innhenter
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vå konklusjon.
Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter kan innebære samarbeid,
forfalsking, bevisste utelatelser, uriktige
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
• Opparbeider vi oss en forståelse av den
interne kontroll som er relevant for revisjonen,
for å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene,
men ikke for å gi utrykk for en mening om
effektiviteten av foreningens interne kontroll.
• Evaluerer vi hensiktsmessigheten av de anvendte
regnskapsprinsippene, og rimeligheten
av regnskapsestimater og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen.
• Konkluderer vi på hensiktsmessigheten av

ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen
ved avleggelse av årsregnskapet, basert på
innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det
foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til
hendelser eller forhold som kan skape tvil
av betydning om foreningens evne til fortsatt
drift. Dersom vi konkluderer med at det
eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves
det at vi i revisjonsberetningen henleder
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene
i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi
modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet
og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser
eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen
ikke fortsetter driften.
• Evaluerer vi årsregnskapets totale presentasjon,
struktur og innhold, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de
underliggende transaksjonene og hendelsene på
måte som gir et rettvisende bilde.
Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om
det planlagte omfanget av revisjonen og il hvilken
tid revisjonsarbeidet kal utføres. Vi utveksler
også informasjon om forhold av betydning som
vi avdekker i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som
beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal
standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt
sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Drammen, 27. februar 2018
Buskerud Kommunerevisjon IKS
Kirsti T. Finstad

Stadig nærmere realisering;

Storesand

Et hus for friluftslivet

Badestrand, turområde og teltplass. Storesand på Kirkøy er en av Østfolds mest brukte badestrender. Stedet rommer også en
teltplass hvor det i løpet av 2017 sesongen var ca 5000 gjestedøgn. Storesand ligger innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark. En lang
og sørvestvendt sandstrand gjør området til det mest besøkte i nasjonalparken. OF har driftet stedet siden 1940 og engasjert
tilsynsvakter som har holdt området og bygninger rene og ryddige. De siste årene har en gjeng frivillige hatt ansvaret for
teltplassen og gjort avtale med en driver av kiosken som også har hatt renhold av sanitærbygget.
Byggene. Det er tre bygg på plassen; kiosken, sanitærbygget og en vaktbu som også fungerer som lager. Byggene er snart 40 år
gamle og trenger sårt en fornyelse. For et par år siden fikk OF ført fram vann og avløp til byggene, men kun rent drikkevann ble
tatt i bruk – avløpet må vente til vi får bygget nytt sanitærbygg.
Nytt. Men tankene om å videreføre hva som var av bygninger, er forlatt. OF går inn for å bygge et friluftshus som skal være et
sted for å møtes og et sted å la seg informere og stimulere. I friluftshuset skal det være en kafe, utstillinger og formidlingsareal.
Det som serveres bør ha en lokal forankring. Her skal også folk få vite mer om verneverdiene i nasjonalparken, om badehistorien
knyttet til Skjærhallen og andre temaer som er viktige for Ytre Oslofjord. Og selvsagt skal det komme nye toaletter og andre
fasiliteter som de badende og teltende har behov for.
Vind i seilene. Arbeidet med å realisere friluftshus har hatt vind i seilene i 2017, mye pga av Sparebankstiftelsen har bidratt med
en gave på kr 2,5 millioner, og vi står nærmere en realisering. Arkitektene Enger/Nordin og Rede arkitekter er nå engasjert som
prosjekterende arkitekter og vil følge prosjektet til ferdigstillelse. Rammesøknad for friluftshuset ble sendt Hvaler kommune i juni
2017. Søknaden inkluderte;
• Dispensasjon og tillatelse til rivning av eks. bygg i strandsonen (PBL)
• Dispensasjon og tillatelse etter verneforskriften i YHNP
• Søknad til Arbeidstilsynet om arbeidsplasser i kafe
Sluttfinansiering og bidrag. Fremdeles jobber vi med sluttfinansiering av prosjektet. Gjennom året som har gått er det bevilget
friluftsmidler via Østfold
fylkeskommune, spillemidler, og støtte fra Ytre Hvaler nasjonalpark. I tillegg er det samlet inn over 30 000 koner via folkefinansiering. På tampen av året fikk vi også et gledelig bidrag fra Hvaler Hytteforening, på 25 000 kr! Sjenerøst! Hyttefolket på
Hvaler er engasjert i Storesand som turmål – det setter vi stor pris på!
Anbudsrunde. Nå ønsker vi å komme i kontakt med entreprenører og firmaer som har fokus på bærekraft i byggeprosjekter,
gjerne med erfaring med arbeid i verneområder, og med kompetanse på framtidsrettede løsninger. Vi planlegger anbudsrunde for
byggeprosjektet på forsommeren 2018!
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Avsender:
Oslofjordens Friluftsråd
Vaterlandsveien 23
3470 Slemmestad

Besøk nye www.oslofjorden.org
Nettmagasin – Friluftsliv – Skjærgårdstjenesten – Kystled Arbeidsområder – Uttalelser – Nettbutikk
Min side

Antall
sengeplasser

Søk i hyttenavn, tittel...

Flere filter

62 treff

Søk

Sorter etter

Hernestangen

Homlungen fyr

Østfold

Drammensfjorden

Drammensfjorden

Så magisk en fyrstasjon kan være

På Drammensfjordens solside

Gammelt trefyr, for sjelefred og

Gullholmen Fyrvo...

Sengeplasser: 12

Sengeplasser: 5

Sengeplasser: 12

Leiepris
2040 kr

Nullstill søk

Medlemspris
1700 kr

Leiepris
850 kr

Medlemspris
710 kr

inspirasjon
Leiepris
2540 kr

Medlemspris
2030 kr
Homlungen fyr
12 sengeplasser totalt. Uthuset (4) og Fyrhuset (8) kan
leies separat. Dusj og wc på holmen. Robåter følger
med - rotur ca 70 meter. Fra Skjærhalden er det ca 1 km
å gå til båtene.

Hovedhytta G...

Jacobinebua

Ildverket

Sengeplasser: 10

Sengeplasser: 12

Sengeplasser: 4

Vestfold

Vestfold

Indre Oslofjord

Overnatting blant majestetiske
eiketrær på holmen i Mefjorden
Medlemspris
Leiepris
810 kr
975 kr

Enkel stue, midt i nasjonalparken

Helt i vannkanten på herlig øy

Leiepris
590 kr

Medlemspris
430 kr

Leiepris
2560 kr

Medlemspris
2130 kr

Instagram:

Watched the sunset from an island in the oslofjord last night..
magical! #søndrelangåratåkeklokke #oslofjordensfrilutsråd
#tåkeklokke #sunset #fjord #island #norway

Finn emneknaggen på hyttesiden!
Logg inn og legg inn en omtale eller
svar på e-post etter oppholdet
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Kystleden: Intuitivt bookingsystem, bedre oversikt
over hyttene, kart, turtips, muligheter for omtale, se
andres eller egne bilder via Instagram.

