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FAGUS har i 2019 i hovedsak arbeidet med konferanse- og seminarvirksomhet samt utvikling av 

rådgivningstjenesten. Styret har utarbeidet en ny strategiplan. Sammen med våre 

stifterorganisasjoner har vi arrangert et svært vellykket Grønn Galla 2019. Hovedfokus har vært å 

nå de økonomiske mål som ble satt for organisasjonen for 2019. 

1) Styrets sammensetning og arbeid  

Styret har bestått av:  

• Tore D. Carlsen, representant for Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører 

(Naml) 

• Ingrid Marie Eidsten, nestleder, representant for Norsk forening for gravplasskultur (NFG) 

• Mona Vestli, styremedlem, representant for Norske landskapsarkitekters forening (NLA)  

• Elisabeth Schöttler, styremedlem, representant for Bad, park og idrett (BPI) 

• Tørres Rasmussen, styremedlem, representant for Norsk trepleieforum (NTF) 

• Ole Lima, styremedlem, representant for Norsk Gartnerforbund (NGF) 

• Katrine Johansen, varamedlem, uavhengig representant  

• Henrik H. Ingebriktsen, varamedlem, Norske anleggsgartnere miljø- og 

landskapsentreprenører (Naml) 

 

Det har i løpet av 2019 vært avholdt seks styremøter i FAGUS, 

Både varamedlemmer og ordinære styremedlemmer møter fast til styremøtene i FAGUS. Styret 

benytter en kombinasjon av fysiske møter og digitale møter. 

Styret har i hovedsak arbeidet med ny strategi for FAGUS, gjennomføring av arrangement, og 

utvikling av rådgivningstjenesten. Gjennom hele året har styret hatt fokus på kostnadskontroll for å 

kunne nå det økonomiske målet for 2019. 

Styremedlemmene har hatt følgende oppgaver for 2019: 

  

Tore D. Carlsen, leder 

Ingrid Marie Eidsten, nestleder 

Mona Vestli, webansvarlig 

Elisabeth Schöttler, strategiplan 

Tørres Rasmussen, fagrådsansvarlig 

Ole Lima, strategiplan 

Katrine Johansen, strategiplan 

Henrik H. Ingebriktsen, økonomiansvarlig 

 

I tillegg er representanter fra styret med og setter programmene ved arrangement. 
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2) FAGUS Fagråd har hatt følgende sammensetning i 2019: 

Organisasjon    Representant     

Bad, park og idrett Natalie Fagergren 2019-2021 

Naml – norske anleggsgartnere, 

miljø- og landskapsentreprenører  

Tor Jørgen Askim 2018-2020 

Norsk forening for gravplasskultur   Maren Rønning 2019-2020 

Norsk Gartnerforbund  Maria Fall 2018-2020 

Norsk trepleieforum  Ketil Sagelv 2019-2020 

Norske landskapsarkitekters 

forening  

Anne Byrkjeland 2019-2021 

Brukerrepresentanter  Siril Stenerud og Ida Charlotte Skjoldager   

Representanter fra 

forskningsmiljøet  

Ingjerd Solfjeld (ILA, NMBU)  

Ingvild Austad (Høgskolen på Vestlandet) 

Trygve S. Aamlid (NIBIO) 

Studentrepresentant  Synne Thorshaug Eide, Terra Forma NMBU  

 

Rådet har hatt ett møte i 2019 den 15.02.19 med hovedtema bransjestandard (bransjetall) og 

tredjepartskontroll. To møter har blitt avlyst grunnet mange forfall, slik at det planlagte møtet i mars 

ble ikke gjennomført i 2019.  Daglig leder og fagrådsansvarlig fra styret i FAGUS har hatt personlig 

kontakt med alle i fagrådet for å kartlegge årsak og tiltak til forfall, og høre om deres tanker rundt 

bransjetall. Valgkomiteen er informert om hvordan rådet har fungert i 2019, og har fått informasjon 

om hvordan daglig leder ser for seg fagrådsarbeidet for 2020. 

Kontrollkomiteen og Valgkomiteen:  

FAGUS kontrollkomité har i 2019 bestått av Hege Gultvedt og Hilde Mangerud. 

FAGUS valgkomité har i 2019 bestått av Helene Bugge, Dan Paulsen og Tore Edvard Bergaust.  

3) Administrasjonen  

Sekretariatet har i 2019 bestått av daglig leder Mari Myhrene (100 % stilling), og Randi Flagstad Bøen 

som prosjektmedarbeider i 40 % stilling.  Arbeidsåret 2018 var uten DL i 5 mnd, mens FAGUS for 

2019 har hatt et normalår i administrasjonen. Administrasjonen fungerer godt. 
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4) Økonomi  

Regnskap for 2019 viser et overskudd på kr 60 304,-   

Overskuddet skyldes et vellykket Grønn Galla med et overskudd på kr 195 937,-

Stifterorganisasjonene har bidratt til FAGUS resultat ved å donere Grønn Galla-overskuddet tilbake til 

FAGUS. 

2019 er siste år hvor FAGUS' webside som ble oppgradert i 2017 avskrives (kr 79 408,-). Offentlig 

revisjon ved BDO vil ikke bli en kostnad for 2020 da styret besluttet at revidering fra 2020 gjøres av 

Wepe regnskap.  

FAGUS har avtale om levering av tjenester i to sekreteriat som bidrar på inntektssiden for 2019. 

Tjenestene leveres til NFGI (Norsk forening for grønn infrastruktur) og NTF (Norsk trepleieforum) og 

utgjør for 2019 en inntekt på kr 245 000. 

 

FAGUS har for 2019 hatt følgende samarbeidspartnere: SØVE AS, Bergknapp, LOG, Husqvarna, Storm 

Aqua, og Grønn Vekst.  FAGUS hadde i 2018 ingen samarbeidspartnere. Inntekten fra 

samarbeidspartnere for 2019 utgjør kr 110 000. 

Det er fra 2019 tegnet en ansvarsforsikring, rettshjelp og styreansvarsforsikring i IF for å sikre våre 

rådgivere og styre i FAGUS. 

5) FAGUS Rådgivning  

FAGUS Rådgivning utgjør grunnpilaren i virksomheten, både når det gjelder økonomisk inntjening og 

kunnskapsformidling. FAGUS har nå 131 betalende abonnenter, og 425 brukere. Det er 31 rådgivere 

med bred faglig bakgrunn som svarer på spørsmål. Vi har hatt følgende endringer blant våre 

rådgivere i 2019: 

Camilla Brox, ny rådgiver på nytt fagområde: sirkulær økonomi. 

Julie Trommald, vikarierer for Elin Tanding Sørensen som har permisjon fra rollen som rådgiver 

grunnet doktorgrad. 

Ole-Christian Wiig har tatt over rådgiverrolle på lekeplasser og nærmiljøanlegg etter Øyvin Vestre. 

 

Prisen på tjenesten er ikke endret, men den største pakken som tidligere var for ubegrenset antall 

brukere er nå for 15-30 brukere. Over 30 brukere gis tilbud fra FAGUS til den enkelte bedrift. 

Antall brukere Pris per år 

1 bruker 4900 kr 

2-3 brukere 6900 kr 

4-5 brukere 8900 kr 

6-9 brukere 11 900 kr 

10-15 brukere 14 900 kr 

15-30 brukere 28 000 kr 
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Antall abonnenter og brukere: Det var ved rådgivningsårets slutt i november 2019 registrert 131 

aktive abonnerende virksomheter med betalende brukere. Dette er en økning på 6 abonnenter. Det 

er også tegnet samleavtaler med Norconsult og Mulitconsult, som gir færre abonnerende 

virksomheter, men flere brukere og bedre inntjening.  

Ikke betalende brukere er medlemmer av FAGUS styre, FAGUS rådgivere og rådgivere fra svenske 

MOVIUM og danske Skov & Landskab. Ikke betalende brukere med lesetilgang er Fagbladet park & 

anlegg og sekretariatene i medlemsorganisasjonene. Elever og studenter tilbys gratis lesertilgang. 

Antall spørsmål: I 2017 var det 120 stilte spørsmål, i 2018 var det 158 stilte spørsmål mens det for 

2019 var 198 spørsmål. Det er en positiv utvikling fra 2018 til 2019 med 25 % flere stilte spørsmål.  

Dette underbygger behovet for rådgivningstjenesten, men er også er et resultat av at FAGUS har 

vært mer ute hos brukerne av tjenesten. Det viser seg krevende å få økt antall faste abonnenter, men 

utviklingen for 2019 er positiv. 

For 2019 er antall betalende abonnenter: 131, og antall betalende brukere: 42 

6)  Søknader 2019 

FoU prosjekt ved Ingvild Austad (HVL), " Urterik engmark- forbilder, frøblandinger, etablering og 

skjøtsel». FAGUS har rolle som formidler av kunnskapen. 

7) Arbeid og i henhold til arbeidsprogrammet for 2019:  

Styret og daglige ledere i stifterorganisasjonene har fått innføring i bruk av rådgivningstjenesten. For 

å kunne være gode ambassadører må vi som er FAGUS kjenne produktet vårt. Administrasjonen har 

fokus på å gi god service til brukerne av tjenesten ved å raskt kunne svare på brukerspørsmål, 

tekniske spørsmål og ved å sørge for at rådgiverne svarer i løpet av tre dager, slik tjenesten er tenkt. 

Det har vært tekniske utfordringer med tjenesten i første halvår. Administrasjonen har vært i dialog 

med 27 av brukerne i løpet av 2019 ved fysiske møter og elektroniske møter. 

Styret har endret sin arbeidsform, og bruker i større grad elektroniske møter via Teams. Styret har 

fått en tydelig ansvarsfordeling fra starten av året, og ved å benytte digitale møteplasser fungerer 

arbeidet godt.  
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8) Konferanser og seminarer:  

Nettverkstreff Østfold 18 januar, "Veien til et vellykket utemiljøanlegg", 25 deltakere. 

Vinterkonferansen 5 februar "Helsebringende omgivelser". Konferansen ble avholdt på Oslo 

Kongresssenter, med 70 deltakere. Det er nedgang i forhold til Vinterkonferansen 2018 (90 

deltakere), som igjen hadde en nedgang fra 2017 (120 deltakere). 

Jordseminar på Gjennestad videregående skole, 7 mars, 100 deltakere. 

Nettverkstreff Sandnes, 6 juni, besøkte noen av våre samarbeidspartnere i Rogaland, og lærte mer 

om grønne tak og vegger. Innledere var Bergknapp, Klingsheim planteskole og Norsk Naturgjødsel. 

50 deltakere. 

Jordturné Bodø 4 september-Trondheim 5 september- Oslo 6 september, via web og fysisk 

oppmøte var det 120 deltakere. Opptak av webinar ligger tilgjengelig for 2019-2020. 

Grønn Galla, 14 og 15 november "Planlegging og bygging med bærekraft". Arrangert sammen med 

våre stiftere på NHO bygget, 140 deltakere. 

FAGUS var også medarrangør under NIBIO Blomsterengdagen på Landvik 20.06.19 

Det ser generelt ut til å være et mer krevende marked hva gjelder deltagelse på kurs og konferanser, 

og det er viktig å finne gode temaer som fenger. Regionale nettverkstreff er tiltak for å spre 

kunnskap og aktivitet om FAGUS rundt i landet, og er en fin måte å komme i dialog med eksisterende 

og nye kunder av rådgivningstjenesten.  

Vi har i 2019 begynt å digitalisere (strømme) arrangementene, dette genererer stadig flere deltakere 

fra hele landet, noe som er viktig for FAGUS som nasjonal kompetanseformidler.  

Arrangementene digitaliseres når det er praktisk mulig. For 2019 ble Jordseminaret i Oslo september 

2019 digitalisert, og er mulig kjøpe tilgang til ut 2020. Kurset kjøpes i FAGUS kurspåmelding og sees 

på plattformen Vimeo. 

 

9) Kunnskapsformidling   

Det ble utgitt ett FAGUS fakta i 2019, «Optimal gjødsling «i grøntanlegg av Agnar Kvalbein. Det er i 

tillegg produsert ett FAGUS fakta om drenering som publiseres i 2020. 

Høringer & innspill. FAGUS ga innspill til miljødiretoratets tiltaksplan mot skadelige fremmede 

organismer april 2019, og besvarte høring om utkast til forskrift om kontrollområder for å forebygge, 

begrense og bekjempe pærebrann juni 2019. 

Daglig ledermøte  

 Det har blitt gjennomført to daglig ledermøter, og 5 planleggingsmøter av Grønn Galla. Felles 

arrangementskalender på fagus.no fungerer godt. 
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Deltakelse: 

FAGUS har bidratt i undervisningssammenheng for landskapsarkitektstudenter på Institutt for 

landskapsplanlegging, samt for landskapsingeniør- og planteviterstudenter på NIBIO/NMBU. 

FAGUS har holdt innlegg på LOG sin fagfrokost høsten 2019 om rådgivingstjenesten. 

FAGUS var synlig på NGF sin staudedag med materiell og tilstedeværelse.                                        

FAGUS holdt innlegg om rådgivningstjenesten under konferansen STIKK 2019, arrangert av 

Universitetet i Hordaland. 

FAGUS har ved styremedlem Tørres Rasmussen og Mari Myhrene holdt innlegg for Multiconsult om 

parkpolitikk. 

FAGUS har holdt innlegg på Park og Anleggsmessa 2019. 

FAGUS har holdt innlegg på bransjemøte om Fremmede arter og import av planteprodukter hos 

Miljødirektoratet.  

 

Samarbeid med stifterorganisasjonene  

FAGUS deltok på IFLA World Congress 2019, i september med standplass fra NLA. 

FAGUS deltok på Nordisk seminar for anleggsgartnere 2019, september med standplass.             

FAGUS deltok på Norsk forening for gravplasskultur sine fagdager i Hardanger i september.       

FAGUS deltok på Park & Anlegg 2019 november. Vi delte stand med Naml og BPI, sammen med SOA, 

VEA og fagbladet park & anlegg. Det ble utarbeidet en felles bakvegg som kan benyttes fremover. 

FAGUS og stifterorganisasjonene sendte ut en pressemelding om parkpolitikk i valgkampen, 

pressemeldingen ble sendt til aviser, nettsteder og i vårt eget nettverk.  

10) Øvrig samarbeid 

NFGI (Norsk forening for grønn infrastruktur) 

FAGUS har fra 1.9.2017 overtatt sekretariatet til Norsk forening for grønne tak. Organisasjonen er i 

navneendringsprosess til Norsk forening for grønn infrastruktur. Det har i 2019 blitt utført arbeid 

ihht ny avtale som ble utarbeidet i 2019. NFGI hadde ikke mulighet til å opprettholde den 

opprinnelige avtalen fra 2017.  Avtalen utgjør fra 2019 arbeid tilsvarende en 10 % stilling.  

NTF (Norsk trepleieforum)                                                                                                                        

FAGUS har fra 1.09.2017 overtatt sekretariatet til Norsk trepleieforum (NTF). Dette utgjør en 20% 

stilling. Samarbeidet fungerer godt, og bidrar til økt tverrfaglig samarbeid i sektoren 

NIBIO og NMBU:  

Forskere fra NIBIO og NMBU har deltatt som rådgivere og foredragsholdere for FAGUS i 2019.  

NMBU ved Institutt for landskapsplanlegging (ILA) og FAGUS har funnet at vi har en samarbeidsavtale 

fra 2014. Avtalen vil bli gjennomgått i løpet av 2020. 
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park & anlegg og fagbladet Gravplassen:  

Daglig leder sitter i redaksjonsrådet til park & anlegg. «Fra FAGUS spørsmålsbank» er fast spalte i 

magasinet. Fagbladet Gravplassen har også en fast spalte «fra FAGUS spørsmålsbank».  

FAGUS har arrangert jordseminar i samarbeid med Gjennestad videregående skole i 2019, 

arrangementet hadde en høy andel elever og studenter, og bidrar til å involvere flere av de som 

utgjør bransjen vår inn i FAGUS sin virksomhet. 

 

11) Kommunikasjon & informasjon 

Den nye nettsiden fagus.no ble bygget i 2017, og var en investering som FAGUS har nedskrevet over 

4 driftsår (2016-2019). Det ble ikke avsatt midler til drift og utvikling av nettstedet i årene som fulgte, 

det er også et faktum at nettsiden ikke er responsiv på alle plattformer. Første halvår 2019 opplevde 

vi utfordringer i forhold til drift og vedlikehold. Utfordringene er i stor grad knyttet til 

rådgivingsmodulen. For kommende år må det påregnes vedlikeholdskostnader og 

endringskonstnader på nettsiden. 

Kalenderen på websiden til FAGUS ble utbedret slik at man nå kan se alle arrangement uten å måtte 

klikke seg videre i flere steg. Kalenderen er ikke optimal, men er mer brukervennlig enn tidligere. 

Stifterorganisasjoner melder inn arrangement til FAGUS og kalenderen fremstår som en samlet 

oversikt over hva som skjer i bransjen. 

Nyhetsbrev har vært hovedkommunikasjonen fra FAGUS sammen med en oppdatert webside. 

Nyhetsbrevene sendes ut fra vår webløsning. 1.  januar 2019 hadde nyhetsbrevet månedlig 350 

mottakere. Det ble satt i verk tiltak gjennom året for å øke antall mottakere, og per 1. desember 

hadde nyhetsbrevet 630 mottakere. 

 

FAGUS har i henhold til kommunikasjonsplanen for 2019 arbeidet målbevisst med faglig innhold på 

websiden, med mål om ukentlige saker. Et nyhetsbrev skal alltid inneholde minst en fagorientert sak. 

Spredning av nyheter og fagstoff via Facebook og Instagram støtter opp om hovedinnholdet på 

websiden. FAGUS opprettet en Instagramkonto våren 2019 som har hatt god vekst og vært en god 

kilde til engasjement og informasjon for de som interesserer seg for vårt fagområde. Siden har per 

desember 405 følgere. Facebook har 825 følgere. 

Hovedmålet med kanalene i sosiale medier er å informere om FAGUS og selge våre arrangementer, 

skape interesse og ta del i ordskifte og meningsutvekslinger. 

Stifterorganisasjonene, samarbeidspartnerne og rådgiverne er viktige for FAGUS for å spre 

informasjon og utøve kunnskapsformidling. 

 

 


