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Til representantene fra: 

- Medlemskommunene 

- Grunneierne 

- Medlemsforeningene og deres representanter 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 for Oslomarkas Fiskeadministrasjon 
I henhold til OFAs vedtekter av 24. mars 2011, § 6 innkalles til ordinært årsmøte på 

Oslo Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, OSLO, torsdag 26. mars 2020 kl. 18.30 

Styrets forslag til dagsorden: 

Sak 1   Åpning av årsmøtet 

Sak 2   Godkjenning av representantene 

Sak 3   Godkjenning av innkalling og styrets forslag til dagsorden 

Sak 4   Godkjenning av styrets forslag til forretningsorden  

Sak 5   Konstituering og valg av:    

a) ordstyrer 

b) referent/sekretær 

c) to representanter til å underskrive protokollen 

d) tellekorps 

Sak 6   Styrets forslag til årsberetning for 2019 

Sak 7   Administrasjonens årsrapport for 2019 

Sak 8   Regnskap med revisjonsberetning for 2019 

Sak 9   Styrets forslag til budsjett for 2020 

Sak 10  Styrets forslag til mål og tiltaksplan for 2020   

Sak 11  Innkommende forslag til årsmøte 

Sak 12   Valg 

a) Valg av styre – valgkomiteens innstilling 

b) Representanter til Oslo & Omland Friluftsråd 

c) Valgkomité med vararepresentanter  

Amund Alm   
Styrets leder 
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SAK 6   STYRETS FORSLAG TIL ÅRSBERETNING 2019 

OFAs årsmøte 26. mars 2020 

Virksomhetens art 

Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA) er en frivillig partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som på 
vegne av rettighetshaverne forvalter og arbeider for å tilby allmennheten et best mulig sportsfiske i 
Oslomarka.  

 Organisasjonen samler lokale medlemsforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, 
rettighetshavere og enkeltkommuner i Oslomarka. Organisasjonen har sitt kontor i Sørkedalen, Oslo 
og forvalter mer enn 500 fiskevann med tilstøtende vassdrag fordelt på 11 kommuner i 3 fylker. 

OFAs årsmøtet 2019 

OFAs årsmøte ble avholdt 28. mars 2019. Innkalling var sendt tilsluttede medlemsforeninger, 
kommuner, grunneiere, valgkomité og OFAs administrasjon i tillegg til inviterte gjester.  

31 stemmeberettigede møtte til årsmøtet. Disse var fordelt med 24 delegater fra foreningene og 7 
fra kommuner, styret og grunneierne. 

Årsberetningen for 2018, regnskap med revisors beretning inklusiv budsjett for 2019 og styrets 
forslag til handlingsplan 2019 ble vedtatt.  

Styrets sammensetning etter årsmøte 2019: 

Funksjon Navn Organisasjon Periode 

Styreleder Emil Andre Os Oslo Sportsfiskere 2019 – 2021 

Nestleder Amund Alm Solemskogen JFF 2018 - 2020 

Styremedlem Olav Løvli Østmarka JFF 2019 - 2021 

Styremedlem Ole Johan Haakensveen Lørenskog JFF 2019 - 2021 

Styremedlem Marius Stenseth Oslo Sportsfiskere 2018 - 2020 

Styremedlem Rolf Gulbrandsen Oslomarka JFF 2018 - 2020 

Styremedlem Jon Karl Christiansen Oslo kommune  

Styremedlem Kristian N Berglund Løvenskiold-Vækerø  

    

1. Varamedlem Erik Andersen Oslo Sportsfiskere 2019 – 2020 

2. Varamedlem Sigurd Olaf Smedsplass Bærum JFF 2019 – 2020 

3. Varamedlem Oddvar Ringstad Oslo Sportsfiskere 2019 – 2020 
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Styremedlemmer oppnevnt for grunneierne ved årsmøtet:  

Jon Karl Christiansen   Oslo kommune     

Kristian Berglund   Løvenskiold-Vækerø     

Trond Enkerud, vara   Oslo kommune     

Harald Løvenskiold, vara  Løvenskiold-Vækerø   

 

Øvrig valgte representanter:  Navn     Funksjonstid 

Representant til OOF  Finn Hungerholdt, adm.              2019 

Representant til OOF  Emil Andre Os   2019 

 

Valgkomité    Forening   Funksjonstid 

Tormod Heggen  Rausjømarka JFF  2019 

Erik Ruud   Bærum JFF   2019 

Freddy Wingeng  Oslomarka JFF   2019 

 

Fortsatt drift 

Forutsetningen om videre drift er til stede og årsregnskapet er utarbeidet under denne 
forutsetning. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og 
resultatet av organisasjonens virksomhet og stilling pr 31.12.2019. 

Arbeidsmiljø og personale 

Finn Hungerholdt erstattet Bjørn Torp som daglig leder 1. januar 2019. 

Det er ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.  

Antall ansatte er fem fra begynnelsen av året, inkludert en lærling. Det er samme antall ansatte ved 
årsslutt, men lærlingordningen er foreløpig avbrutt grunnet langvarig sykefravær hos den 
fagansvarlige. Tidligere lærling jobber ved utgangen av året som vikar på settefiskanlegget.  

Sykefravær for 2019 er preget av langtidssykemelding for tre av våre ansatte. Administrasjonen har 
fulgt opp fraværet på vanlig måte gjennom løpende samtaler. Fraværet hos to av de ansatte skyldes  
en personalkonflikt, og styret har involvert seg gjennom flere oppfølgingsmøter. Dette har ikke løst 
konflikten, og med dette som bakgrunn engasjerte styret en ekstern rådgiver med god kompetanse 
innen bearbeiding og løsning av arbeidskonflikter. Dette arbeidet har heller ikke løst konflikten. 
Styret følger nå saken tett opp gjennom NAV og de offentlige systemer.  

Personalkonflikten førte også til uro i frivillighetsapparatet, og de ni Områdeansvarlige valgte å 
trekke seg.  
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 HMS oppfølgingspunkter og retningslinjer er gjennomgått av administrasjonen i 2019. Avvik er blitt 
fulgt opp. 

 

 

Ytre miljø 

OFAs løpende drift og aktiviteter medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for 
det ytre miljø.  

Resultatoppnåelse  

Organisasjonen presenterer i årsregnskapet et overskudd etter finans på kr 328.2001 mot et 
budsjettert resultat etter finans på kr 3.000. Organisasjonen har overlevert inntektsmålene for 2019, 
og har i tillegg hatt lavere kostnader enn budsjettert.   

Styrets møtevirksomhet i 2019 

Styret har fulgt årsplanen for møtevirksomhet i 2019. Det er gjennomført seks ordinære styremøter i 
tråd med årsplanen, hvor ett er kombinert styre- og strategimøte. I tillegg er det avholdt ett 
ekstraordinært styremøte i oktober.  

Salg av fiskekort er OFAs viktigste inntektskilde  

For tradisjonelt marka-fiske ble det i 2019 solgt 8.072 fiskekort (som er en økning på 214 fra 2018, se 
tabell i administrasjonens årsrapport). I tillegg kommer Akerselva med 549 solgte kort (som er en 
økning på 364 fra 2018) som innebærer at vi samlet for 2019 solgte 8.621 fiskekort, og har en økning 
på ca. 7 %  – sett mot 2018. 

Etter en nedbørfattig og tørr sommer i 2018, hadde vi en mer normal sommer i 2019, og vi var 
tilbake på et nivå på salg av fiskekort som er noe høyere – og tredje høyest siste 10-års-periode. 
Dreining fra sesongkort til dagskort gjorde likevel at salgsinntekten var omtrent den samme som i 
2018.  

Det er store svingninger i fiskernes bruk av salgskanal, og det er viktig å følge denne utviklingen. Vi 
opplevde et drastisk fall på salget av kort fra vår tradisjonelle DM-kampanje i starten av året, men tok 
igjen det tapte, særlig gjennom stor økning på salg gjennom kampanjer på Facebook, utarbeidet 
sammen med Inatur. Vi hadde også gledelig nok en liten økning i salget i vår nettbutikk, for første 
gang på flere år.  

  

 

1 Før godkjent revisjonsberetning som fremlegges årsmøtet, styrets anmerking 
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Det gjennomføres en rekke aktiviteter gjennom året som bygger opp under målet om høyere 
deltagelse til sportsfiske. Et flaggskip de siste årene har vært «Fiske i Storbyen», som nok en gang ble 
fulltegnet på kort tid. Ca. 1 100 barn deltok på dette i 2019. I år har administrasjonen også igangsatt 
et nytt spennende prosjekt for å øke kvinneandelen av de som fisker: «Fiskejenter i Marka».  

 I tillegg er det oppdatering av nettside og Facebook, kontakt med ulike medier og deltagelse i ulike 
forum. For detaljer om medier og OFAs aktivitet innenfor sosiale medier, viser vi til 
administrasjonens beretning.  

 

Arbeidet med å utvikle Sørkedalsvassdraget som en ny forbedret arena for sportsfiske ble gitt 
tilslutning fra årsmøtet i 2016. Administrasjonen har hatt flere møter med Oslo 
Kommune/Bymiljøetaten i 2019, for å planlegge og gjennomføre habitatsforberedende tiltak, bl.a. å 
legge ut store steiner og fjerne vegetasjon. Det har av ulike grunner blitt forsinkelser i arbeidet fra 
kommunens side, men planen er at dette skal skje i løpet av sommeren 2020.  

       
OFA inngår i Grasrotandelen til Norsk Tipping som for 2019 ga OFA et tilskudd på kr 123 324, -.  
(tilsvarende for 2018 var kr 139.817, -).  Merverdikompensasjonen fra Lotteri og stiftelsestilsynet er 
tilført regnskapet for 2019 med kr 292.089, - (for 2018 utgjorde dette kr 231.041, -).  
Kompensasjonen vil variere avhengig av fradragsberettiget beløp, størrelsen på det totale tilskuddet 
og antall søkere. 

 

Styret viser for øvrig til regnskap vedlagt innkallingen til årsmøtet samt administrasjonens beretning i 
tillegg til revisors beretning for 2019. 

  



 

 

 

 

 

 

8 

 

Salget av fiskekort er avgjørende for OFAs økonomi og oppslutning om våre formål, og er et 
prioritert område for administrasjonen. Styret har besluttet en mindre justering av prisene for 2020. 

 

Fiskekortpriser 2020: 

 

ÅR Familie Årskort 1/2 år 1 d 3 d 

2020 780 600 330 120 215 

2019 765 590 330 115 205 

2018 750 550 300 110 200 

2017 690 540 290 105 190 

2016 640 530 290 100 180 

2015 620 515 270 95 170 

2014 590 490 270 90 160 

2013 590 490 270 90 160 

2012 590 490 270 90 160 

 

Styret ønsker å videreføre Fiske i Storbyen. Ikke på noen andre arenaer i Oslo tilrettelegges det for 
sportsfiske som treffer så mange i denne viktige målgruppen. Snart 30.000 barn har fra tilbudet ble 
etablert deltatt på organisert sportsfiske med OFA.  OFA vil fortsatt være avhengig av økonomiske 
tilskudd utenfor OFA for å videreføre prosjektet med bærekraft.  

 

Styret ønsker også å prioritere prosjektet Fiskejenter i Marka. Starten på dette prosjektet 
høst/vinter 2019 ga en meget positiv respons, og OFA har behov for å lykkes med sin kvinnesatsing.  

Styret legger til grunn at Akerselva fortsatt representerer et potensial for Oslo som grønn 
hovedstad.  At dette potensialet forvaltes bærekraftig er et mandat OFA fortsatt vil være tydelig på. 
En slik videreført prioritering forutsetter samarbeid med eksterne partnere og Oslo kommune. OFA 
må prioritere prosjekter opp mot de resultater vi oppnår, innenfor en forsvarlig helhet.  

Åpenhet rundt fiskeforvaltningen er diskutert i styret i løpet av året, og styret og grunneierne har et 
ønske om at dette er et prioritert område i 2020 både for Marka og Akerselva. 
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OFAs viktigste inntektsgrunnlag vil fortsatt ligge i inntekter knyttet til salg av fiskekort. Det er styrets 
oppfatning at OFAs økonomi - og med det tilbud til befolkningen - i det all vesentlige styrkes gjennom 
å utvikle salg av fiskekort og tilrettelegging for best mulig sportsfiske.  

 

OFA er positiv til flere rekrutteringstiltak, og vil både initiere og delta i slike når vi har kapasitet og 
de ligger innenfor OFAs formål. Synliggjøring av Oslomarkas sportsfiskemuligheter, en 
kunnskapsbasert forvaltning, reduserte barrierer for å ta del i fiske og fiskekort tilgjengelig i mange 
kanaler er viktige stikkord i arbeidet med å utvikle og sikre fremtiden for OFA.  

Styret viser for øvrig til handlingsplanen og budsjett for 2020 som fremmes for årsmøtet til 
behandling. For 2020 budsjetteres det regnskapsmessig med et underskudd, grunnet investeringer 
som må gjøres på settefiskanlegget (RAS-anlegget).  

Vi takker alle samarbeidspartnere, tillitsvalgte, lagmedlemmer, områdeansvarlige, kommuner, 
grunneiere og lokalforeninger som har bidratt positivt for OFA i 2019. 

 

Emil Andre Os valgte å trekke seg fra vervet som styreleder i styremøtet 15. januar 2020. Nestleder 
Amund Alm overtok som styreleder, og 1. varamedlem Erik Andersen tiltrådte som ordinært 
styremedlem, fra samme tidspunkt.  

 

Oslo, 28. februar 2020 

 

Amund Alm 

Styrets leder 

 

 

Rolf Guldbrandsen    Ole Johan Haakensveen  Olav Løvli 

Styremedlem     Styremedlem   Styremedlem  

 

 

Marius Stenseth Kristian Berglund   Jon Karl Christiansen 

Styremedlem    (Løvenskiold-Vækerø)   (Oslo Kommune) 

 

 

Erik Andersen     

Styremedlem 
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SAK 7.   ADMINISTRASJONENS ÅRSRAPPORT 2019 

Bemanning 2019 

Finn Hungerholdt: Daglig leder.   

Dag Øivind Ingierd: Fiskeforvalter og driftssjef ved kultiveringsanlegget.  

Magnus Nilsson:   Markakonsulent. Sykmeldt hele året. 

Marius Rogstad:   Driftsleder på kultiveringsanlegget. 

Torjus Glestad:  Lærling på kultiveringsanlegget frem til oktober, vikar etter det.  

Jonas Solnørdal Nærø:  Arbeidspraksis fra 1. desember, ut året.  

Områdeansvarlige  
Følgende personer har vært engasjert av OFA som områdeansvarlige (OA) frem til oktober: 

Område 0 – Akerselva     Ingar Hobbel 

Område 1 - Vestmarka og Krokskogen sør:   Sigurd Olaf Smedsplass 

Område 2 - Krokskogen nord:    Erik Andersen 

Område 3 - Nordmarka nord:    Freddy Wingeng 

Område 4 - Nordmarka sør/midtre:   Harald Oterholt 

Område 5 - Nordmarka øst:    Stig Werner 

Område 6 – Lillomarka     Erlend Damm Søby 

Område 7 - Østmarka Sør     Olav Løvli 

Område 8 - Østmarka Nord    Ole Johan Haakensveen  

Det var ingen endringer i områdeinndeling i 2019. OA trakk seg fra sitt verv i oktober. Nye ble tilsatt i 
begynnelsen av 2020, hvorav 2 av de tidligere gikk inn i samme roller.  
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Økonomi 
Regnskapet for 2019 viser et overskudd etter finansinntekter på kr 328.200. Overskuddet overføres til 
egenkapitalen. 

Kommentarer til resultatet:  

Inntekter 

• Salg av Fiskekortsalget ble kr 2.933 mill mot 2.909 mill. i 2018.  

• Offentlig tilskudd og bidrag kr 367.500 (utenom medlemskontingent). Derav bl.a.  
 
-  Oslo kommune/BYM: 
 - kr 97.000 til Fiske i storbyen  

- kr 25.000 til prosjekt Fiskejenter i Marka 
 

- Fylkesmannen O/A  
 - Ca kr 186.000 til tiltak i Akerselva (fisketeller, oppsyn, levende bilder, innhenting av data mm.) 

 
Inntekt fra fiskekortsalget 2014-2019 

År    : 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Sum : 2.933.111 2.909.399 3.123.642 2.715.115 2.741.615 2.683.923 

 

Antall solgte fiskekort 2009-2019 

År Voksen 

 

Familie 

 

Honnør  Total 

 

1/2 
års 

Sesong 
totalt 

1 
døgn 

2 
døgn 

3 
døgn 

Akers-
elva 

1+4 
døgn 

Total 
m/Akers-

elva 

2019 2708 762 - - 212 3682 3725 - 665 549 - 8621 

2018 3240 731 - - 190 4161 3161 - 536 185 - 8043 

2017 3263 926 - - 526 4715 3387 - 664 968 - 9734 

2016 3008 972 - - 346 4326 2896 - 593 169 - 7984 

2015 3086 1102 - - 234 4422 3275 - 628 - - 8325 

2014 3215 1148 - - 232 4595 3004 - 685 - - 8284 

2013 3048 1073 - - 138 4259 2656 - 534 - - 7449 

2012 3336 1179 - - 161 4676 2322 - 576 - - 7599 

2011 3279 1114 679 - - 5072 - 2465 - - - 7537 

2010 3615 1342 881 - - 5838 - 2897 - - - 8735 

2009 4187 941 1174 - - 6302 - 3195 - - - 9497 
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Omsetning pr. salgskanal 2016-2019 (1000 kr) 

Salgskanal Omsetning 
2019 

% av total Omsetning 
2018 

% av 
total 

Omsetning 
2017 

% av 
total 

Omsetning 
2016 

% av 
total 

Sportsbutikker 37 1 % 89 3 % 75 2 % 124 5 % 

Utsendelse 508 18 % 816 28 % 993 32 % 1.048 39 % 

Inatur inkl. 
Akerselva 

1 213 41 % 744 26 % 844 27 % 583 21 % 

SMS Pass 191 6 % 350 12 % 696 22 % 592 22 % 

Nettbutikk 440 15 % 382 13 % 515 17 % 368 13 % 

Vipps 497 17 % 526 18 % - - - - 

Angler ID 43 2% - - - - - - 

Totalt 2.933 100 % 2.909 100 % 3.123 100 % 2.715 100 % 

 

 

 

 

  

SMS Pass 6,5 %

iNatur 41,4 %

 AnglerID 1,5 % Butikk 0,7 %
Nettbutikken 15,0 %

Vipps 17,0 %

Utsendelser 17,9 %

Omsetning per kanal 2019

SMS Pass 12,0 %

iNatur 23,3 %

Akerselva 2,3 %

Butikk 3,1 %

Nettbutikken 13,2 %

Vipps 18,1 %

Utsendelser 28,1 %

Omsetning per kanal 2018
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Akerselva 

Fangststatistikk Akerselva 2010-2019 i kg 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Sjøørret/ørret 40,8 2,9 21,9 5,5 0 0 0 0 0 1 

Laks 71,2 3,2 102,2 1,4 0 0 0 0 0 1 

 

 

Morten Haakenstad tok årets største i Akerselva - 5 kg 
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Krepsekort 

Prisene på krepsekort i 2019: 

Rausjømarka :  kr. 250.-  pr. døgn 

Øvrige kommunale vann + Akerselva kr 150,- for voksen og kr 50,- for juniorkort.         

Antall solgte krepsekort 2013-2019 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Rausjøen /Børtervann / 
Mosjøen 

52 58 59 76 101 126 74 

Akerselva  
107 102 57 25 28 * * 

Dikemarksvannene  145 134 159 106 168 194 121 

Øvrige krepsevann i Oslo 
Kommune 

26 47 47 29 10 37 41 

Total 330 333 322 236 307 357 236 

Omsetning: kr 52.161,-       

Det er fortsatt Dikemarkvannene det selges flest kort til, men det har vært en stor fremgang i Akerselva, hvor 
særlig barnefamilier driver et morsomt krepsefiske.  

  



 

 

 

 

 

 

15 

Bidrag fra kommunene 

Totale bidrag fra kommunene ligger stabilt på nivå med tidligere år.  

Tilskudd og medlemskontingent  fra kommunene 2014-2019 

Kommuner 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Oslo 644.000 340.000 334.000 329.195 343.268 317.231 

Bærum 35.400 35.000 35.000 33.700 33.700 29.500 

Asker 0 0 0 5.000 5.000 0 

Lørenskog  *2 20.000 20.000 33.000 25.183  9.839 48.622 

Nittedal 20.000 20.000 20.000 15.000 20.000 10.000 

Skedsmo 0 0 0 0 0 0 

Lunner 0 0 0 0 0 10.000 

Ringerike + Hole 0 0 0 0 0 0 

Rælingen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Enebakk 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 

Ski kommune 10.000 5.000     

Sum 736.400 427.000 429.000 413.078 418.807 422.353 

 

*1 Ekstra driftstilskudd kr. 300.000 ble inkludert i medlemskontingenten fra Oslo Kommune.  

*2: Lørenskog  kommune bidrar med medlemsavgift (kr 10.000) og driftsstøtte (kr 10.000) 

Øvrige tilskudd: 2014-2019 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Oslo Vann- og Avløp 
drikkevannoppsyn 

0 0 0 0 341.600 336.000 

Fylkesmannen i O/A  186.000 135.000 254.400 140.000 117.000 60.000 

Oslo kommune BYM til 
Fiske i storbyen  *1 

181.500 450.000 180.000 100.000 155.000 150.000 

Sparebankstiftelsen 

Innkjøp båter/utstyr 

- - 180.000    

Sum 367.500 585.000 614.400 240.000 613.600 546.000 

 

*1: Ekstra driftstilskudd kr. 300.000 ble inkludert i medlemskontingenten fra Oslo Kommune.  

. 
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Pr 31.12.2019 er det 18 medlemsforeninger som er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund: 

Arbeidernes JFF, Asker JFF, Bærum JFF, Bærum Sportsfiskere, Enebakk JFF,  Groruddalen JFF, Hauketo JFF, 
Høybråten JFF, Lørenskog JFF, Lunner JFF, Nordstrand JFF, Oslo JFF, Oslo Sportsfiskere, Oslomarka JFF, 
Rausjømarka JFF, Ski JFF, Solemskogen JFF og Østmarka JFF. 

Medlemskommuner pr 31.12 2019: 

Oslo, Bærum og Lørenskog. 

 
Sosiale medier og media 
 
Sosiale medier, og Facebook spesielt, ble definert som et satsningsområde for 2019, for å øke kjennskapen til 
OFA og det arbeidet som gjøres. Vi har prioritert dette gjennom hele året. Ny Instagram-konto er etablert i 2019 
for å nå bedre ut til det yngre publikum. Vi har på høsten 2019 satt opp en helt ny hjemmeside, ofa.no, som har 
fått god mottagelse. Vi kan nå langt enklere legge ut nye innlegg og holde siden a jour. I tillegg har vi jobbet mye 
med Facebook for å informere mest mulig, til flest mulig gjennom hele året. Her har vi økt fra ca. 5000 til 6 270 
følgere i løpet av 2019 – 25% økning. Det er meget positivt fordi alt vi legger ut på denne kanalen da automatisk 
spres til langt flere.  
 
Vi har også hatt et godt år i forhold til media for øvrig, med bl.a. to innslag i TV-nyhetene, to i NRK 
Østlandssendingen, artikler i Jakt og Fiske og ulike i lokale aviser. Vi ser at det er enklest å få publisitet rundt det 
vi gjør i Akerselva.  
 

  
 

TV2-innslag om utsett av lakseyngel, og helside i Aftenposten om storfisk i Akerselva. 
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Samarbeidspartnere 
 

 

227 spillere bidro via Grasrotandelen til at OFA ble tilført kr 123.324. 

Midlene fra Grasrotandelen er et kjærkomment tilskudd til OFAs virksomhet og blir allokert til konkrete tiltak. 

 

Pure Fishing og OFA har besluttet å videreføre sponsoravtalen fra 2019.  Vi takker Pure Fishing for et godt 
samarbeid. 

OFA har et nært og godt samarbeid med flere fiskeutstyrsleverandører som bla. omfatter lån/rimelig kjøp av 
fiskeutstyr og gaver i forbindelse med arrangementer 

Samarbeidspartnere som G-sport, Nordisk Fiskeutstyr, Jesting Sport, Glømmi Sport, Torshov Sportsfiske og 
Revir har stilt opp og solgt fiskekort uten å ta seg betalt, og selger i tillegg fiskekartboka vår. Dette takker vi for! 

 

 

 
Dette er kjernegruppa i prosjektet Fiskejenter i Marka, som vi startet opp høsten 2019. Målet er å få flere 

jenter/kvinner til å fiske – og til å være med på OFAs frivillighetsarbeid. I 2020 blir dette et satsingsområde for 
OFA!    

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
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LAGARBEID 

OFAs frivillighetsapparat er viktig og det gjøres en flott jobb i forbindelse med bla.: oppsyn, stamfiske, 
rydding og utbedring av gytebekker, fiskeutsetting, rydding av fiskestier/-fiskeplasser, veiledning 
informasjon samt søppelplukking rundt alle markas vann.   

OFA retter en stor takk til alle sine frivillige for flott innsats i 2019! 
 

 
Olav Løvli, som instruktør på isfiskekurs.  

 

 
Kim Simonsen med bilen full av yngel til Østmarka. 
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OSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON    

       

       

       

       

Resultatregnskap for perioden    

1. januar til 31. desember     

       

       

       

       

       

   Noter  2019  2018  

       

Driftsinntekter       

Salgsinntekt   1  3 974 678  3 984 993  

Annen driftsinntekt   2  802 189  711 544  

Sum driftsinntekter         4 776 867  4 696 537  

       

Driftskostnader       

Varekostnad     840 705  845 490  

Lønnskostnad   3  2 405 530  2 476 672  

Avskrivning på varige driftmider   7  152 176  148 711  

Annen driftskostnad         1 077 045  1 271 362  

Sum driftskostnader         4 475 456  4 742 235  

              

Driftsresultat         301 411  (45 698) 

       

Finansinntekter og finanskostnader      

Annen finansinntekt     27 270  24 444  

Annen finanskostnad     481  214  

Netto finansresultat         26 789  24 231  

       

       

Årsresultat     4   328 200  (21 468) 

       

Overføringer       

Overført annen egenkapital  4  328 200  (21 468) 
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Se vedlagte noter til årsregnskapet     

OSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON 
   

       

       

       

       

       

       

Balanse pr. 31. desember     

Eiendeler       

       

       

   Noter  2019  2018  

       

Anleggsmidler       

Varige driftsmidler       

Bygninger og annen fast eiendom    5 511 363  5 795 740  

Immatrielle eiendeler     44 539  0  

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende   783 094  814 234  

Sum varige driftsmidler     7   6 338 996  6 609 974  

       

       

Omløpsmidler       

Varer     9   240 540  262 130  

       

Fordringer       

Kundefordringer     2 145  0  

Andre fordringer     85 878  85 433  

Sum fordringer         88 023  85 433  

       

Kontanter og bankbeholdning   6   3 421 514  2 993 524  

Sum omløpsmidler         3 750 077  3 341 087  

       

Sum eiendeler         10 089 073  9 951 061  
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OSLOMARKAS 

FISKEADMINISTRASJON 
     

        

        

Balanse pr. 31. 
desember      

Egenkapital og gjeld       

        

   Noter  2019  2018   

        

Egenkapital        
Opptjent egenkapital        
Annen egenkapital     6 182 780  5 854 580   

Sum egenkapital     4   6 182 780  5 854 580   

        

        
Gjeld        
Avsetninger for forpliktelser       
Andre avsetninger for forpliktelser   8   3 125 617  3 306 033   

        
Annen langsiktig gjeld        
Øvrig langsiktig gjeld   5  300 000  300 000   

        
Kortsiktig gjeld        
Leverandørgjeld     50 573  90 856   
Skyldige offentlige avgifter    190 512  180 216   
Annen kortsiktig gjeld         239 591  219 375   
Sum kortsiktig gjeld         480 676  490 447   

Sum gjeld         3 906 293  4 096 480   

        

Sum egenkapital og gjeld       10 089 073  9 951 061   
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Oslo, 5. februar 2020        

        

        
         

Finn Hungerholdt  Amund Alm    Olav Løvli  
Daglig leder  Styreleder   Styremedlem  

        

        
         

Jon Karl Christiansen   Rolf Åge Gulbrandsen    Marius Stenseth  
Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem  

        

        
         

Kristian N. Berglund   Ole Johan Haakensveen   Erik Andersen  
Styremedlem  Styremedlem   Styremedlem  

 

OSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON        
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Noter til regnskapet                     

31. desember 2019          

           

Regnskapsprinsipper          

           
Regnskapet er utarbeidet i henhold til norske regnskapsregler/-standarder for små foretak (NRS 8). Beløpene er 
oppgitt i norske kroner. 
         

  
Salgsinntekter 

        

 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet, mens inntektsføring av tjenester gjøres i henhold 
opptjeningsprinsippet. 
          

 
Klassifisering av balanseposter 

        

 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være 
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid nedskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
             

Kundefordringer og andre fordringer 
        

 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.           

 
Varebeholdninger 

        

 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. 
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for 
påregnelig ukurans.  

Varige driftsmidler 
        

 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en 
kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 

Pensjoner 
        

 
Foreningen balansefører ikke pensjonsforpliktelser i henhold til unntaksreglene for små foretak. Den årlige 
pensjonspremien regnskapsføres som årets pensjonskostnad. 

          

 
Skatt 

        

 
Foreningen er ikke skattepliktig og det beregnes derfor ingen skattekostnad.            
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1 Salgsinntekt 
         

        2019   2018  
           
Salg av fiskekort, krepskort og settefisk:       3 049 812   3 055 055  

Salg av bøker og annonser:       99 920   111 948  

Samarbeidsavtaler/prosjektstøtte:           824 946    817 991  

Sum             3 974 678    3 984 993  

 

          

 

          

2 Annen driftsinntekt 
         

 

       
2019  

 
2018  

 

          

Offentlige tilskudd og bidrag:       510 100   497 591  

Annen driftsinntekt       292 089   213 953  

Sum             802 189    711 544  

           

           

3 

Lønnskostnader, antall ansatt, godtgjørelser, lån til ansatte 

med mer. 
  

           

       
Lønnskostnader        2019   2018  
           
Lønninger       2 164 361   2 105 930  

Arbeidsgiveravgift       300 668   296 796  

Pensjonskostnader       42 648   42 681  

Refusjon av sykepenger       (113 456)  (21 596) 

Andre ytelser             11 309    52 861  

Sum             2 405 530    2 476 672  

           
Antall sysselsatte årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 4.        

           
Godtgjørelser       Daglig leder  Styret 

           
Lønn       659 622   0  

Pensjonsutgifter       15 096   0  

Annen godtgjørelse       4 392   30 000  

Sum             679 110    30 000  

           

           
Revisor           
Lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 31.875,- inkl MVA.        

          
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til styret/daglig leder. 
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4 Egenkapital          

           

          Annen EK 

Egenkapital 01.01         5 854 580  

Årets resultat         328 200  

Egenkapital 31.12                 6 182 780  

           
 

           

5 Gjeld, pantstillelser 
         

                      
Langsiktig gjeld med           
forfall senere enn 5 år       2019   2018  

    
 

      
Gjeld til Oslo Kommune       300 000    300 000  

           

           

        2019    2018  
           
Gjeld sikret ved pant             300000    300 000  
           
Pantsatte eiendeler:          

Settefiskanlegget, bokført verdi       638 758     660 031  

Settefiskanlegget, forsikringssum           8 480 000   8 480 000  

           

6 Bankinnskudd 
         

           

Av foreningens totale bankinnskudd på kr 3.420.411,- er kr 118.007,- bundne midler som i sin helhet dekker skyldig  
forskuddstrekk for de ansatte pr 31.12.2019. 

           

           

7 Varige driftsmidler 
         

Varige driftsmidler 

Verktøy og 
andre 

redskaper  

Påkostninger 
hjemmeside  

Bygninger 
og annen 

fast eiendom  

Driftsløsøre, 
inventar, 

kontormaskiner 
og lignende  Sum 

           
Anskaffelseskost pr 01.01     7 346 147   990 653   8 336 800  

Tilgang kjøpte driftsmidler             15990             45 625       61 615  

Avgang solgte driftsmidler                   

Anskaffelseskost 31.12 15 990   45 625   7 346 147   990 653   8 398 415  

           
Akkumulerte avskr. 31.12 1 333                1086   1 834 784   222 217   2 059 419  

Akkumulerte nedskr. 31.12          
Reverserte nedskr. 31.12                   

           

Bokført verdi pr. 31.12 14 658    44 539    5 511 363    768 437    6 338 996  
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Årets avskrivninger 1 333               1086   284 376   45 799   332 593  

           
Det er inntektsført en avsetning for RAS prosjektet på kr 180.416,- som reduserer avskrivningene for denne   
perioden.          
Det benyttes lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. 

  

    
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 

  

     

 

     

    
Bygninger og annen fast eiendom      50år 2 %   

Driftsløsøre, Inventar, kontormaskiner, hjemmeside o.l    7 år 15 %   

Påkostninger hjemmeside      7 år 15 %   

Verktøy og andre redskaper      5 år 20 %   

           

           

8 Andre avsetninger for forpliktelser 
        

        2019   2018  
           

Avsetning fiskfelle       98 147   98 147  

Avsetning habitatforbedrende tiltak       5 494   5 494  

Avsetning resirkanlegg       3 021 976   3 202 392  

Sum             3 125 617    3 306 033  

           

9 Varer 
         

        2019   2018  
           

Lager av årsbøker og nye kartbøker       112 901   130 197  

Lager av jubileumsbok       127 639   131 933  

Sum             240 540    262 130  
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          Monge Revisjon - 

          Lill Ann Monge 

          Org.nr. 919 260 017 

Til årsmøtet i 

Oslomarkas Fiskeadministrasjon 

 

 

 

 

 

 

Revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Jeg har revidert Oslomarkas Fiskeadministrasjons årsregnskap som viser et overskudd på kr.328 200 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende 
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet 

per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i 

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Jeg er 

uavhengig av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt mine øvrige etiske plikter i samsvar 
med disse kravene. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 

for min konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke 

årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Min uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og jeg attesterer ikke den øvrige 

informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det min oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 

vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap jeg 

har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom jeg konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er jeg pålagt å 

rapportere det. Jeg har ingenting å rapportere i så henseende. 
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Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse 

om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet 

så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 

inneholder min 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.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver jeg 

profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår jeg risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 

misligheter eller utilsiktede feil. Jeg utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 

risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min 

konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider jeg meg en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 

mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer jeg om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige 

• konkluderer jeg på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen 

av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet 

knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt 
drift. Dersom jeg konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at jeg i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom 

slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at jeg modifiserer min konklusjon om årsregnskapet og 

årsberetningen. Mine konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 

revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke 

fortsetter driften 

• evaluerer jeg den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 

hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Jeg kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 

revisjonsarbeidet skal utføres. Jeg utveksler også informasjon om forhold av betydning som jeg har avdekket i 

løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen  

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om 

årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskudd er konsistente med 

årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg 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 jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å 

sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i 

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

 

Monge Revisjon 

Ski, 05.02.2020 

 

 
Lill Ann Monge 

Registrert revisor 
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SAK 9:  STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2020 

Nedenfor er det laget et konsentrat av regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020.  
 
Kommentarer til  budsjett 2020: 
 
Det er budsjettert med et tilnærmet 0-resultat. Det er lagt opp til et fiskekortsalg tilnærmet likt resultatet for 
2019. Målet vil selvfølgelig å selge mer, men det er stor grad av usikkerhet rundt fiskekortsalget på grunn av 
værforholdene og vannføring i Akerselva – vi velger derfor et konservativt anslag. Variasjonen de to siste årene 
har vært størst i salg av kort i Akerselva, som er ekstra vanskelig å forutse. 
 
* Økning i «Andre driftsinntekter» i 2019 i forhold til budsjett skyldes noe ekstraordinær økt støtte fra 

kommune og Fylkesmann, mva kompensasjon, og annet. Vi velger derfor å budsjettere med størrelse 
tilnærmet lik budsjett 2019.  

* Vi har en litt usikker kostnad med nødvendig utbedring av RAS-anlegget/settefiskanlegget. Omfang 
vurderes fortsatt, men utbedringen vil i hovedsak bli aktivert (økt verdi anleggsmidler), slik at samlet 
kostnad for 2020 uansett vil beløpe seg til mindre enn kr. 50.000.  

* Vi arbeider hele tiden med å finne områder der vi kan få økte inntekter slik at økonomien blir mer 
forutsigbar.  Dette gjelder både økt offentlig støtte og oppgaver og tjenester som OFA kan utføre for 
Oslo kommune. 

 
Konsentrat av regnskap 2019 og budsjett 2020 

Tall i 1000 kr     

  Budsjett 2019  Regnskap 2019 Budsjett 2020 Avvik B vs R 

       INNTEKTER     

      SALGSINNTEKTER -3 857 -3 974 -3937 117 

      ANDRE DRIFTSINNTEKTER -440 -802 -398 362 

      SUM INNTEKTER -4 297 -4 776 -4 335 479 

      KOSTNADER     

      VAREKOSTNADER 839 840 750 -1 

      LØNNSKOSTNADER 2 592 2 406 2 659 186 

      SUM ANDRE DRIFTSKOSTN. 887 1 229 956 -342 

      TOTALKOST 4 318 4 475 4 765 -157 

      DRIFTSRESULTAT 1 22 -301 30 323 

      SUM FINANSPOSTER -25 -27 -25 2 

      RESULTAT ETTER FINANS -3 -328 5 325 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

33 

SAK 10:  STYRETS FORSLAG TIL MÅL OG TILTAKSPLAN 2020 

Foruten å sikre et godt fiskekortsalg og fortsette det gode arbeidet med kultivering av Oslomarka og Akerselva 
vil noen av stikkordene for mål og tiltaksplanen for 2020 være: 

- Opprettholde økt satsing på sosiale medier.  
- Fortsette det positive arbeidet med Akerselva  
- Fortsette arbeidet med differensiert forvaltning av vannene 
- Kvinnesatsing gjennom prosjektet “Fiskejenter I Marka”.  

 

HOVEDMÅL 1 

OFA skal tilrettelegge forholdene slik at folk flest kjenner mulighetene for å fiske i Oslomarka og at alle 
kan utøve sitt fiske innenfor OFAs virkeområde. 

MÅL PÅ LANG SIKT: 

• OFA skal søke å opparbeide en posisjon som bidrar til å sikre fornyelse av avtaler med grunneiere 
om forvaltning av fiske. 
 

HANDLINGSPLAN STIKKORD TILTAK 

PR og media  

Facebook: fortsette med hyppig bruk av Facebook-
posts 

• Aktuelle innslag, hyppigere enn på 
hjemmesiden.  

• Info om fangster, turer, sesongaktuelle 
aktiviteter, OFAs arbeidsoppgaver, annen 
omtale i media etc 

Ta i bruk ny hjemmeside www.ofa.no med hyppigere 
innlegg enn senere år.  

• Mindre hyppig en Facebook, men langt 
hyppigere enn tidligere.  

• Benytte bevisst i forhold «Søk-
optimalisering» (SEO). Bruke ord vi ønsker å 
bli assosiert med (kortreist ferie, grønn 
bølge, Marka, Fiskejenter i Marka etc)  

Instagram: Øke bruken noe i 2020.  • God fremgang i 2019, fortsette å satse noe 
mer også på Instagram, som kanskje er 
beste kanal for å nå unge.    

Mediaplan med iNatur • Stor suksess i 2019, med iNatur som 
strategisk partner 

• Digitalisering 

• Utvikle nye kampanjer sammen  

Optimalisere PR- effekten av Akerselva • Sammen med Oslo Kommune  

• Lokal presse 

• Sammen med andre interessenter og 
fagmiljø.  

Produktutvikling  

Prosjekt Sørkedalselva – vurdere som mulig nytt 
OFA-område, følge opp Oslo K tiltak.  

• Klarere grunneierforhold 

• Utkast til avtaler 

• Kartlegge soneinndeling 
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Kvinnesatsing • Fiskejenter i Marka 

• Etablere eget jente-lag.  

Frigivelse av drikkevannskilder for fiske. • Løpende, konstruktiv dialog med VAV  

• Maridalsvannet, og omliggende vann kan 
frigis 2028.  

Fortsette å utvikle salgskanaler  • Digitalisering vs bevaring 

• Aktiv jobb mot alle kanaler 

Aktiv jobb mot myndigheter for støtte • Fast støtte 

• Ulike prosjekt  

Bedre tilgang for barnefamilier til å fiske der de bor • Videreføre arbeid med Nærvann 

1. valg for grunneiere som partner for fiskestell. • God fiskehelse  

• Tidsriktig kultivering 

Arrangere Fiske i storbyen • Rekrutteringsprosjekt med NJFF Oslo 

• Løpende kartlegge nye campområder 

Bedre dialog med kommunene om medlemskap og 
støtte  

• Forklare kommunens ansvar og OFAs rolle 

•  

HOVEDMÅL 2 

OFA skal være en brukerorientert og effektiv organisasjon basert på en profesjonell administrasjon og 
engasjerte frivillige. 

MÅL PÅ LANG SIKT 

• OFA skal ha fokus på effektiv drift av administrasjonen og frivillighetsapparatet.  Dette skal sikre at 
mest mulig av OFAs midler benyttes til tiltak som fremmer allmenhetens mulighet for fiske i 
Oslomarka 

• Frivillighetsapparatet skal ha lett tilgang til informasjon som bidrar til at utøvelsen av dets oppgaver 
løses på en best mulig måte. 

HANDLINGSPLAN STIKKORD TILTAK 

Kompetanseheving av lagmedlemmer • Overføre kunnskap fra OA til Lagleder og 
lagmedlem 

Sikre god gjennomføring av lagmedlemmers 
oppgaver 

• Systematiseres – oppfølgingsansvar OA og 
lagleder 

• Gjennomføre laginndeling etter 
arbeidsoppgaver på tvers av lagene der det 
er mulig. 

HOVEDMÅL 3 

OFA skal drives på «non profit» basis, men samtidig ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå definerte 
mål. 

MÅL PÅ LANG SIKT 

• For å sikre at OFA videreutvikler sine tjenester og derigjennom oppfyller sine hovedmål er det viktig 
å ha en sunn økonomi.  Derfor må OFA legge forholdene til rette slik at man oppnår et økonomisk 
overskudd/balanse.  Et overskudd i OFA skal i sin helhet benyttes til å fremme sportsfiske for 
allmennheten. 

HANDLINGSPLAN STIKKORD TILTAK 
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Nå OFAs inntektsmål gjennom økt fiskekortsalg • Markedsføre fiskemulighetene i media 

• Utforske nye salgsfremmende tiltak 

• Jobbe tett med de ulike salgskanalene 

• Utnytte ny nettbutikk og hjemmeside 

• Kvalitetssikre databasen og utsendelse 
 

Vurdere andre omsetningsområder ut fra OFAs 
kunnskap/kompetanse 

• Utnytte nettbutikken til flere produkter 

• Selge tjenester til offentlige – forskning 

• Opplevelser - turer 

Stram kostnadsstyring  • kontinuerlig oppfølging og vurdering av 
kostnader – og nye måter å jobbe på. 
(digitalisering)  

 

HOVEDMÅL 4 

OFA skal være moderne og kvalitetsbevisst innenfor fiskestell og settefiskproduksjon. 

 

MÅL PÅ LANG SIKT 

• OFA skal inneha en posisjon der OFA optimaliserer produksjon av sunn fisk, tilpasset markedets 
behov og ihht vedtatte bruksplaner. 

• OFA skal sørge for et best mulig fiske i Oslomarka 

HANDLINGSPLAN STIKKORD TILTAK 

Dokumentere driftsrutiner ved RAS anlegget og 
beskrive fiskekultiveringens ulike faser gjennom året. 

• Løpende systematisering, driftskartlegging 
og beskrivelser av daglige rutiner gjennom 
året. 

Økt fokus på samarbeid med 
utdannelsesinstitusjoner og forskning 

• Utvikle lærlingeordning i OFA. 

• Bygge tillit hos Fylkesmann og kommuner 
ifht OFAs kompetanse - erfaringsutveksling 

Aktivt samarbeid med veterinær og Mattilsynet • Fast besøksfrekvens – avtaler 

• Løpende ifht planer for anlegg og tiltak 

Økt kunnskap om fiskestell blant et utvalg av 
frivillige 

• Kvalitet i et tiltak krever mer kunnskap – 
eks stamfiske – stryking 

• Motivere til økt innsats – mer kunnskap. 

• OA ansvar – rekruttere spesielt interesserte 

Tilrettelegge for kalking ihht resultater av 
vannprøver 

• Dialog Fylkesmannen – analyse og tiltak 

• Flere vannprøver i rett tid  

Overvåke klimaendringers påvirkning på OFAs arbeid • Tettere oppfølging av pH i vannene – kalk 

• Sesongvariasjoner – analysere 
konsekvenser 
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SAK 11:  ANDRE INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTE 

   

- Ingen innkomne saker  

 

SAK 12:  VALG 

a. Valg av styre 

b. Representanter til Oslo & Omland Friluftsråd 

c. Valgkomitè med vararepresentanter 

 

ÅRSMØTETS FORRETNINGSORDEN 

 

1. Talerett og forslagsrett har alle valgte representanter fra medlemsforeningene, grunneiere 
som OFA forvalter fiske for, representanter fra kommuner som er medlem, styrets 
medlemmer, ansatte i administrasjonen, og innbudte gjester. 

2. Stemmerett har de valgte representantene fra medlemsforeninger og medlemskommunene, 
grunneiere som OFA forvalter fiske for og styrets medlemmer.   

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i de saker som omhandler beretning og regnskap. 
Ingen representanter til årsmøtet kan representere mer enn 1 – en – stemme, jfr vedtektene 
av 31. mars 2006, § 6.  

3. Taletid. Med unntak av innlederne er taletid 3 minutter første gang og 2 minutter andre gang 
i hver sak. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak. Under behandlingen av 
innkomne forslag er taletiden for innlederne inntil 10 minutter.  Dirigenten har rett til å stille 
forslag om ytterligere begrensninger i taletiden og til å sette strek ved de inntegnede talere. 
Forslag kan kun fremmes før strek er satt. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en 
gang til samme sak. Innlegget må begrenses til inntil 1 min.  

4. Forslag må leveres skriftlig og før strek er satt. Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. 
Bare endringsforslag som har forbindelse med saker oppført på dagsorden kan behandles.  

5. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. 

Ved endring av vedtektene kreves 2/3 flertall (ref § 13 i vedtektene av 31. mars 2007)  

6. I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag og avstemmingene, 
samt de fattede vedtak. 

7. Årsmøtet velger 2 årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen. 
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Vedtekter Oslomarkas Fiskeadministrasjon 

Gjeldende fom 24. mars 2011. 

 

§1.  NAVN 

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er en frivillig og partipolitisk nøytral organisasjon stiftet 13. november 
1936.  OFA har sitt kontor i Oslo. 

§2.  FORMÅL  

OFA forvalter de vann og vassdrag i Osloregionen hvor kommuner og private grunneiere i henhold til kontrakt 
har overført forvaltningen av fiskeretten til OFA.  

OFAs formål er å tilby allmennheten et best mulig sportsfiske til en rimelig pris i de vann og vassdrag OFA 
forvalter. 

OFAs virksomhet skal være basert på økologiske og bærekraftige prinsipper for ivaretakelse av naturens 
produksjonsgrunnlag.  

Formålet søkes nådd ved å: 

❑ drive settefiskanlegg med produksjon og utsetting av fisk tilpasset de enkelte vann 
❑ drive praktisk fiskestellsarbeid i aktuelle vann og vassdrag 
❑ samarbeide med forskere om aktuelle forskningsprosjekter  
❑ ta i bruk ny viten og nye forskningsresultater i den løpende virksomheten 
❑ organisere salg og selge fiskekort med lett tilgjengelighet for alle 
❑ drive aktivt informasjonsarbeide og gjennom foreningene og i egen regi iverksette 

rekrutteringstiltak, med sikte på å stimulere flest mulig til å benytte Oslomarkas fiskemuligheter. 
 

OFA-virksomheten gjennomføres i henhold til instrukser utarbeidet av styret og administrasjonen. Regler for 
fiske og fiskestell utarbeides av OFA i samarbeid med berørte offentlige instanser og andre i henhold til de 
avtaler som er inngått mellom kommuner, grunneiere og OFA.  

OFA organiserer oppsyn som kontrollerer at fiskereglene overholdes. 

§ 3.  MEDLEMSKAP  

Som medlemmer av OFA kan følgende opptas: 

1. Lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund i de kommuner hvor OFA 
forvalter fiske.  

2. Kommuner som ligger innenfor OFAs forvaltningsområde. 
3. Fylkeskommuner som ligger innenfor OFAs forvaltningsområde. 
4. Grunneiere som OFA forvalter fiskeretten for.  

 
Lokale jeger- og fiskeforeninger, kommuner og fylkeskommuner som ønsker medlemskap i OFA sender søknad 
om dette til OFAs administrasjon. Søknaden behandles av styret som fatter endelig vedtak. Utmelding skal skje 
skriftlig til OFAs styre innen 1. desember og skal gjelde fra påfølgende års utgang. 

Grunneiere er automatiske medlem så lenge OFA forvalter deres fiskevann og fiskerettigheter. 
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Lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet OFA skal arbeide for OFAs formål. Foreningene er i tillegg forpliktet til 
å bistå med råd, uttalelser og opplysninger i saker som blir forelagt og skal sende sine årsberetninger til OFA 
innen 1. mars.   

§ 4. KONTINGENT 

Medlemskontingent for den enkelte medlemsgruppe fastsettes av OFAs årsmøte  etter innstilling fra styret. 
Medlemskontingenten vedtas for ett år av gangen og gjelder fra påfølgende kalenderår. Det kreves ingen 
kontingent av private grunneiere som OFA har forvaltningsavtale med. 

§ 5.  ORGANISASJONENS STYRENDE ORGANER 

OFAs styrende organer er i rekkefølge: 

a)  Ordinært årsmøte 

b)  Ekstraordinært årsmøte 

c)  Styret 

Administrasjonen er OFAs utøvende organ. 

§ 6. ORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet innkalles av styret minst to uker før 
avholdelse. Årsmøtet skal gis varsel minimum 4 uker før årsmøtedato. Forslag til saksliste for møtet skal følge 
innkallingen. Styrets årsberetning, revidert regnskap, forslag til budsjett og arbeidsprogram for kommende år 
skal også følge innkallingen. 

Frist for innsendelse av saker til årsmøtet er 1. februar det året årsmøtet holdes. Innsendte forslag til vedtak 
skal forelegges årsmøtet med styrets innstilling. 

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet.   

Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter foreskriver noe annet for. Det 
skal føres protokoll fra årsmøtet. 

Til årsmøtet møter med stemmerett: 

Medlemmer av OFA: 

❑ 1 representant fra hver medlemsforening (1 stemme). 
 
Medlemsforeninger som organiserer arbeidslag og stiller arbeidslagsmedlemmer, har 
tilleggsrepresentanter etter beregningen i de to neste punkter. På basis av gjeldende 
medlemsliste pr. 31.12 vil administrasjonen sende en oversikt til foreningene som viser antall 
lagledere og antall medlemmer administrasjonen har registrert samt det antall stemmeretter hver 
forening har på følgende årsmøte. 

❑ 1 representant med stemmerett per arbeidslag, begrenset oppad til 3 representanter med 
stemmerett  

❑ 1 representant med stemmerett per 10 lagmedlemmer begrenset oppad til 3 representanter med 
stemmerett. 

❑ 2 representanter fra Oslo kommune (2 stemmer) 
❑ 1 representant fra øvrige medlemskommuner (1 stemme per medlemskommune) 
❑ 1 representant fra samarbeidende fylkeskommuner (1 stemme per fylkeskommune) 
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❑ 2 representanter fra Løvenskiold-Vækerø (2 stemmer) 
❑ Øvrige grunneiere (en stemme per grunneier) 
❑ Styrets medlemmer (en stemme per ordinære styremedlem). 

 

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. I slike saker har de tale og 
forslagsrett.  

Rett til å møte uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett har: 

▪▪▪   ansatte i OFAs administrasjon 

▪▪▪   områdeansvarlige i OFA 

▪▪▪   styrets varamedlemmer 

▪▪▪   andre av styret spesielt inviterte  
 

På årsmøtet skal følgende saker behandles og vedtas: 

1. Konstituering av møtet  

▪▪▪   valg av ordstyrer 

▪▪▪   godkjenning av innkallingen 

▪▪▪   godkjenning av dagsorden 

▪▪▪   godkjenning av forretningsorden 

▪▪▪   valg av sekretær 

▪▪▪   valg av tellekorps 

▪▪▪   valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen   
 

2.   Styrets årsmelding fra siste kalenderår 

3.   Revidert regnskap fra siste kalenderår 

4.   Innsendte saker med styrets forslag til vedtak 

5.   Andre saker som styret har ført på dagsorden 

6.   Styrets forslag til årsprogram og årsbudsjett 

7.   Medlemskontingent for kommende kalenderår 

8.   Valg av styre i hht. §  8 

9.   Valg av valgkomite i hht. §12  

Til valgkomiteens innstilling kan det stilles motkandidater fra de tilstedeværende representanter. 

Dersom ikke annet er bestemt avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved 
stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas  loddtrekning. Valg foregår 
skriftlig dersom dette kreves av noen av de stemmeberettigede. Blanke stemmer telles ikke og regnes som ikke 
avgitt.  1 person kan bare disponere 1 stemme.  
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§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eventuelt når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller når 
det blir krevd skriftlig av 1/3 av  medlemmene.   

Innkalling skjer på samme måte og med samme frister som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra 
ekstraordinært årsmøte. 

Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen. 

§ 8.  STYRET 

Styret består av 8 medlemmer hvorav 6 er valgt  på årsmøtet, 1 oppnevnt av Oslo Kommune og 1 oppnevnt av 
Løvenskiold-Vækerø. Styret har videre 5 varamedlemmer hvorav 3 er valgt i prioritert rekkefølge på årsmøtet 
og 1 oppnevnt for hvert av medlemmene fra Oslo Kommune og Løvenskiold-Vækerø. 

Medlemmer og varamedlemmer som velges til styret velges blant medlemmene i de lokale jeger- og 
fiskerforeninger som er medlemmer i OFA.  

Styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år ad gangen. Varamedlemmene velges årlig. Leder, nestleder og 2 
av styremedlemmene står ikke på valg samme år. Styrets sammensetning er: 

▪▪▪   Leder 

▪▪▪   Nestleder 

▪▪▪   4 Styremedlemmer 

▪▪▪   styremedlem oppnevnt av Oslo kommune 

▪▪▪   styremedlem oppnevnt av Løvenskiold-Vækerø 

▪▪▪   varamedlem-1 

▪▪▪   varamedlem-2 

▪▪▪   varamedlem-3 

▪▪▪   oppnevnt varamedlem fra Oslo Kommune 

▪▪▪   oppnevnt varamedlem fra Løvenskiold-Vækerø 

 

Styrets forretningsorden. 

Styremøtene holdes i henhold til avtalt styreplan, når styreleder bestemmer det eller når det kreves av minst 4 
styremedlemmer. Valgte varamedlemmer innkalles til styremøtene dog uten stemmerett ved fulltallig styre. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Vedtak gjøres ved 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. 

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. OFAs daglige leder fungerer som styrets sekretær. Daglig leder har 
ikke stemmerett. Andre personer kan med styreleders godkjennelse delta på styremøtene uten stemmerett. 

Styret utøver for øvrig sine plikter i henhold til vedtatt styreinstruks. 

Styret kan vedta frikjøp, innenfor OFAs budsjettrammer, av formannen eller andre tillitsvalgte til spesielle 
oppgaver eller for spesielle engasjement.  Med frikjøp  menes betaling for godkjente fakturerte tjenester.  
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§ 9. STYRETS PLIKTER 

Styret skal: 

1. Verne om OFAs interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene 

2. Forberede,  behandle og fatte vedtak i saker av interesse for medlemmene. 

3. Nedsette utvalg ved behov og utarbeide instruks for disse. 

4. Arbeide for OFAs anseelse og søke muligheter for økonomisk støtte til OFAs virksomhet.  

5. Oppnevne representanter i foreninger, forbund ol. hvor OFA er medlem eller har representasjonsrett. 

6.       Utarbeide og vedlikeholde styrets instruks. 
  

7. Utarbeide og vedlikeholde OFAs mål og visjoner og sørge for at OFA 

drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene. 

8. Tildele hedersutmerkelser til fortjente personer etter nærmere fastsatte  

regler. 

Styret ansetter OFAs daglige leder og fastsetter dennes lønn.\ 

Styret  plikter å informere om sitt arbeid. Dog kan styret etter eget skjønn 

beslutte at enkelte saker ikke skal offentliggjøres av hensyn til personvern,  

taushetsplikt ol. 

§ 10.  ADMINISTRASJONEN  

Den daglige driften av OFA inklusive settefiskanlegget utføres av administrasjonen etter de retningslinjer styret 
har gitt. Administrasjonen består av nødvendig fast ansatt lønnet personell  ledet av en daglig leder. Denne har 
ansvar for den daglige drift innenfor vedtatt budsjett, årets arbeidsprogram og langsiktige mål. 

For det praktiske fiskestellsarbeid inndeler administrasjonen Marka i arbeidsområder og oppnevner 
områdeansvarlige som skal være  kontaktledd mellom de utførende arbeidslagene i sine områder og OFA 
sentralt. 

Lagarbeid og annet frivillig arbeid for OFA organiseres av administrasjonen og utføres av medlemmer av de 
lokale jeger- og fiskerforeningene tilsluttet OFA etter instruks og retningslinjer trukket opp av 
administrasjonen. 

§ 11. FAGUTVALG 

Styret og administrasjonen kan ved behov opprette fagutvalg for å ivareta spesielle oppgaver  

knyttet til OFA’s virksomhet.  

Representanter til fagutvalgene oppnevnes av styret etter forslag fra  administrasjonen. 

§ 12. VALGKOMITE 

Alle valg på årsmøtet forberedes av en valgkomite på 3 medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv med 
en leder. Valgkomiteen arbeider selvstendig etter eget regelverk utarbeidet av styret.  
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§ 13. REGNSKAP OG PROKURA 

OFA’s regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet kan føres eksternt og revideres av et eksternt revisorfirma.  

Styret meddeler prokura. Daglig leder eller stedfortreder signerer alle utbetalingsbilag. 

§ 14. VEDTEKTSENDRINGER 

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. 

Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte.  

§ 15.  HEDERSBEVISNING 

Personer som over tid har gjort en uvanlig og særlig stor innsats for OFA, kan tildeles OFAs hedersnål. 

OFAs hedersnål tildeles av styret på årsmøtet. 

Statutter for hedersbevisningen vedtas på årsmøtet etter innstilling fra styret. 

§ 16 OPPLØSNING  

Dersom det foreligger et begrunnet forslag om oppløsning av OFA, skal styret behandle dette som fastsatt for 
vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. 
Dersom det blir vedtatt å oppløse OFA, skal OFAs midler disponeres i henhold til det siste årsmøtets 
avgjørelser. Det forutsettes at midlene disponeres til  fremme av allmennhetens tilgang til sportsfiske i 
Oslomarka.    
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Oslomarkas Fiskeadministrasjon 

 

Sørkedalsveien 617, 0758 Oslo 
Telefon 4000 67 68 

www.ofa.no 
 

http://www.ofa.no/
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