Årsmelding FAGUS 2020
Hovedfokus har vært å videreutvikle FAGUS som aktør i grøntanleggsbransjen, og styrke
rådgivningstjenesten vår ved å øke antall fagområder, og ha fokus på hvordan tjenesten fungerer for våre
abonnenter.
COVID-19 har preget hele samfunnet. Vi i FAGUS har opprettholdt aktiviteten så godt det lar seg gjøre.
Møter er gjennomført digitalt og seminarer er tilrettelagt.
1) Styrets sammensetning og arbeid
Styret har bestått av:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tim Fosvold, leder, representant for Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører (NAML)
Tørres Rasmussen, nestleder, representant for Norsk Trepleieforum (NTF)
Ingrid Klingberg, styremedlem, representant for Norsk forening for gravplasskultur (NFG)
Mona Vestli, styremedlem, representant for Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Aina Hovden Lunde, styremedlem, representant for BAD, PARK og IDRETT (BPI)
Ole Lima, styremedlem, representant for Norsk Gartnerforbund (NGF)
Katrine Johansen, varamedlem, uavhengig representant, arbeider ved Universitetet i Oslo (UiO)
Henrik H. Ingebrigtsen, varamedlem, Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører
(NAML)

Det har i løpet av 2020 vært avholdt 9 styremøter i FAGUS.
Både varamedlemmer og ordinære styremedlemmer møter fast til styremøtene i FAGUS. Styret har i hovedsak
arbeidet med revidering av vedtekter for FAGUS, gjennomføring av arrangement, og utvikling av
rådgivningstjenesten.
Styremedlemmene har hatt følgende oppgaver for 2020:
Tim Fosvold, leder
Tørre Rasmussen, nestleder
Mona Vestli, oppdateringer nettside
Aina Lunde, revidering av vedtekter
Ingrid Klingberg, fagrådskontakt
Ole Lima, revidering av vedtekter
Katrine Johansen, revidering av vedtekter
Henrik H. Ingebrigtsen, oppdatering FAGUS fakta, fremmede arter

I tillegg er representanter fra styret med og setter programmene ved arrangement.
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2) FAGUS Fagråd har hatt følgende sammensetning i 2020:
Organisasjon
Representant
BAD, PARK OG IDRETT

Natalie Fagergren 2019-2021

Norske anleggsgartnere, miljø- og
landskapsentreprenører

Bjørn Aakerholt 2020-2022

Norsk forening for gravplasskultur

Ingrid Klingberg 2020-2022

Norsk Gartnerforbund

Maria Fall 2018-2020

Norsk Trepleieforum

Ketil Sagelv 2019-2020

Norske landskapsarkitekters forening

Anne Byrkjeland 2019-2021

Brukerrepresentanter

Kristina Hjorteland, Prosjektil 2020-2021
Mari Dørsdal, Fylkesmannen i Agder 2020-2022

Representanter fra forskningsmiljøet

Jorun Hovind (ILP, NMBU)
Ingvild Austad (Høgskolen på Vestlandet)
Trygve S. Aamlid (NIBIO)

Studentrepresentant
Synne Thorshaug Eide, Terra Form NMBU 2019-2020
Fagrådet har hatt fire møter i 2020 og har fungert som et rådgivende organ for daglig leder.
FAGUS har funnet en arbeidsform i rådet som ser ut til å fungere godt, med hyppigere møter, kunnskapsdeling
og bruk av digitale plattformer.
Kontrollkomiteen og Valgkomiteen:
FAGUS kontrollkomité har i 2020 bestått av Hege Gultvedt og Hilde Mangerud.
FAGUS valgkomité har i 2020 bestått av Helene Bugge, Tore Edvard Bergaust og Tore D. Carlsen

3) Administrasjonen
Sekretariatet har i 2020 bestått av daglig leder Mari Myhrene, og Randi Flagstad Bøen som prosjektmedarbeider
i 40 % stilling. Administrasjonen fungerer godt.

4) Økonomi
Regnskap for 2020 viser et overskudd på kr 1 472,12.
2019 viste seg å ikke være siste år hvor FAGUS webside ble avskrevet slik årsmelding og budsjett vedtatt av
årsmøtet 2019 tilsier. Kostnaden var ikke budsjettert for 2020. Websiden er nå ferdig avskrevet. Korrekte årstall
for avskrivning er 2017-2018-2019 og 2020 med en total kostnad på kr 400 000.
FAGUS har i 2020 gjennomført betydelig vedlikehold av websiden for å gjøre den responsiv, det vil si
brukervennlig, på alle enheter for både rådgivere og abonnenter. Dette arbeidet har kostet FAGUS kr 42 000.
Vedlikehold og forbedring av FAGUS nettside er en oppgave det må avsettes midler til årlig.
FAGUS har avtale om levering av tjenester i to sekretariater som bidrar på inntektssiden for 2020. Tjenestene
leveres til NFGI (Norsk forening for grønn infrastruktur) og NTF (Norsk Trepleieforum) og utgjør for 2020 en
inntekt på kr 245 000.

FAGUS fikk innvilget søknad om midler til oppdatering av FAGUS fakta om fremmede arter. Søknaden ble
skrevet i samhandling med NIBIO som kunnskapsleverandør 15. januar, og søknaden ble godkjent i juni 2020.
Faktaarkene er revidert per 31.12 og ligger publisert på fagus.no
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FAGUS har for 2020 hatt følgende samarbeidspartnere: Felleskjøpet, ASAK miljøstein, VESTRE, LIGOS,
Norsk Naturgjødsel, Blomstertak, Bergknapp, LOG, Husqvarna, Storm Aqua, og Grønn Vekst. FAGUS hadde
ingen samarbeidspartnere i 2018, 6 samarbeidspartnere i 2019 og 10 samarbeidspartnere i 2020.
5) FAGUS Rådgivning
FAGUS Rådgivning utgjør grunnpilaren i virksomheten når det gjelder økonomisk inntjening og
kunnskapsformidling. FAGUS har nå 131 betalende abonnenter og 425 brukere. Det er 33 rådgivere med bred
faglig bakgrunn som svarer på spørsmål innenfor 39 fagområder.
Vi har hatt følgende endringer blant våre rådgivere i 2020:
Ole Lima har tatt over rådgivningsområdet stauder etter Torunn Hovland.
Frida Helland har tatt over etter i rådgivingsområde planter for kystklima etter Harald Olav Aksnes.
Ingrid Klingberg har tatt over rådgivningsområdet gravplasser etter Kirsten Lunde.
Bente Mortensen, nytt rådgivningsområde innenfor praktisk veiledning i miljø og klimaspørsmål tilknyttet
grøntanlegg
Astrid Skrindo, nytt rådgivingsområde innenfor naturlig revegetering og naturrestaurering
Julie Trommald, vikarierer for Elin Tanding Sørensen som har permisjon fra rollen som rådgiver grunnet
doktorgrad på rådgivningsområdet overvannshåndtering og grønne tak. Det arbeides med mer ressurser tilknyttet
LOD fagområdet, da dette er et fagområde vi ser våre abonnenter er opptatt av.
Pris for tjenesten 2020:
Antall brukere
1 bruker
2-3 brukere
4-5 brukere
6-9 brukere
10-15 brukere
15-30 brukere

Pris per år
4900 kr
6900 kr
8900 kr
11 900 kr
14 900 kr
28 000 kr

Antall abonnenter og brukere: Det var ved rådgivningsårets slutt i november 2020 registrert 138 aktive
abonnerende virksomheter med 426 betalende brukere. Dette er en økning på 7 abonnenter. Det er også tegnet
samleavtaler som gir færre abonnerende virksomheter, men flere brukere og bedre inntjening.
Ikke betalende brukere er medlemmer av styret i FAGUS, FAGUS rådgivere og rådgivere fra svenske MOVIUM
og danske Skov & Landskab. Ikke betalende brukere med lesetilgang er fagbladet Park & Anlegg og
sekretariatene i tilslutta organisasjoner. Elever og studenter tilbys gratis lesertilgang.
Antall spørsmål og brukere:
ÅR

Antall spørsmål

Antall brukere

2017

120

200

2018

158

213

2019

211

353

2020

223

464

Det viser seg krevende å få økt antall faste abonnenter, men utviklingen er positiv.
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6) Søknader 2020
Informasjonsarbeid tilknyttet informasjon om fremmede arter hos Miljødirektoratet. En av fire søknader ble
innvilget.
7) Arbeid i henhold til arbeidsprogrammet for 2020:
Styret, fagråd, rådgivere og daglig ledere i tilknyttede organisasjoner er våre gode ambassadører for FAGUS
rådgivning, og FAGUS som kursleverandør og må ha oppdatert kunnskap om FAGUS og rådgivningen.
Administrasjonen tilstreber å gi god service til brukerne av tjenesten ved å raskt kunne svare på brukerspørsmål,
tekniske spørsmål og ellers følge opp slik at tjenesten fungerer slik den skal.
Daglig leder har utført undersøkende arbeid for å finne aktuelle Bransjetall. Arbeidet gir grunnlag for videre
utforming av status, og eventuelle ønsker for videre arbeid for synliggjøring av bransjen.
Styret har foretatt en risikovurdering av rådgivningen ved å konsultere Jurist Ibsen som har sett på
rådgiveravtalene, informasjonen som gis til våre abonnenter og den forsikringen FAGUS har tegnet fra 2019 for
styret og rådgiverne. Juristens konklusjon understøtter konklusjonen fra advokat Scjødt fra 2007 at FAGUS ikke
er erstatningspliktig, og at vi er forsikret så godt som mulig.
Styret har oppdatert stillingsbeskrivelsene til Daglig Leder og prosjektmedarbeider i FAGUS.
8) Konferanser og seminarer:
Nettverkstreff Østfold, Parkpolitikk, 24 januar, 50 deltakere.
Vinterkonferansen 12 februar 2020, Insekter og grønne områder. Konferansen ble avholdt på Oslo
Kongressenter med 70 deltakere i salen og 25 deltakere via webinar. Arrangementet ble også tatt opp og har vært
tilgjengelig som opptak.
Jordseminar på Gjennestad videregående skole, 12 mars 2020. Avlyst grunnet COVID-19
STORT nettverkstreff i Trondeim,1 og 2 oktober, tema: Lokal Overvanns Disponering. Arrangementet ble
gjennomført utenfor Trondheim ved hjelp av ASAK-miljøstein som skaffet oss lokasjon slik at vi kunne
gjennomføre med de retningslinjer som var gjeldende i forbindelse med COVID-19, 90 fysiske deltakere.
Digitale arrangement, og 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 begynte i
2019 å digitalisere arrangement, og erfaringene fra 2020 viser oss at det ligger muligheter i å benytte nye digitale
plattformer for kurs og konferanser, noe som er viktig for at FAGUS skal være en nasjonal
kompetanseformidler.
9) Kunnskapsformidling
Det ble revidert syv FAGUS faktaark i 2020:
Massehåndtering & invaderende arter
Godkjente plantevernmidler mot ugras i grøntanlegg
Parkslirekne
Lupin
Kjempebjørnekjeks
Kjempespringfrø
Russekål
Daglig ledermøte
Det har blitt gjennomført fire daglig leder møter. Felles arrangementskalender på fagus.no fungerer godt. Det har
blitt satt dato for Grønn Galla 2021, 17. og 18. november i Drammen.
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Deltakelse
FAGUS har deltatt i et bransjemøte om landskapsingeniørstudiet 28. januar på NMBU
FAGUS har bidratt i undervisningssammenheng for landskapsarkitektstudenter på Institutt for
landskapsplanlegging, samt landskapsingeniør- og planteviterstudenter på NIBIO / NMBU.
Planteutvalgsseminar 23. – 24. oktober på NMBU, FAGUS er medarrangør sammen med NMBU ved ILA og
Norsk Genressurssenter.
FAGUS har holdt innlegg i bransjemøtet om Fremmede arter og import av planteprodukter hos Botanisk
Forening i november 2020.
FAGUS ved daglig leder sitter i referansegruppen for BREEAM-NOR for arealer og økologi fra høsten 2020 til
2021, hvor en ny BREEAM manual skal lanseres.
Søknad om FoU midler for blomstereng er innvilget, FAGUS har formidlerrolle i prosjektet.

Samarbeid med stifterorganisasjonene
FAGUS deltok på årsmøtekonferansen til Norsk Trepleieforum, mars 2020
FAGUS deltok på Norsk forening for gravplasskultur sine fagdager i Molde 8. – 10. september.
FAGUS deltok på NLAs fagdag i Bergen 30. oktober, med standplass fra NLA.
FAGUS og stifterorganisasjonene sendte ut en pressemelding om viktigheten av parker og grøntanlegg med
tanke på COVID-19 situasjonen i mars.

10) Samarbeide
NFGI (Norsk forening for grønn infrastruktur)
FAGUS har fra 1. september 2017 overtatt sekretariatet til Norsk forening for grønne tak. Organisasjonen er i
navneendringsprosess til Norsk forening for grønn infrastruktur. Det har i 2020 blitt utført arbeid i henhold til ny
avtale som ble utarbeidet i 2019.
NTF (Norsk Trepleieforum)
FAGUS har fra 1. september 2017 overtatt sekretariatet til Norsk Trepleieforening (NTF). Samarbeidet fungerer
godt, og bidrar til økt tverrfaglig samarbeid i sektoren
Samarbeidsavtaler:
NMBU ved Institutt for landskapsarkitektur (ILA) ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) og
FAGUS har funnet at vi har en samarbeidsavtale fra 2014, som ble revidert i 2020.
VEA og FAGUS, ny samarbeidsavtale mellom VEA og FAGUS er signert februar 2020.
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 fast spalte «fra FAGUS spørsmålsbank».
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11) Kommunikasjon & informasjon
Det ble bygget opp en ny nettside for fagus.no i 2017, og den nye nettsiden ble en investering som FAGUS har
nedskrevet på 4 driftsår. Nettsiden har fire brukernivå (besøkende på nettsiden, bruker av rådgivningstjenesten,
rådgiver og administrator). Stifterorganisasjoner melder inn arrangement til FAGUS og kalenderen fremstår som
en samlet oversikt over hva som skjer i bransjen.
Nyhetsbrevene og en oppdatert webside har spilt en hovedrolle når det gjelder kommunikasjon fra FAGUS til
brukerne. 1. januar 2019 hadde nyhetsbrevet som FAGUS sender ut månedlig 350 mottakere. Det ble satt i verk
tiltak gjennom året for å øke antall mottakere, og per 1. desember 2019 hadde vi 630 mottakere. 31. desember
2020 hadde nyhetsbrevet 1005 mottakere, mottakerne må selv registrere seg for å motta nyhetsbrevet.
FAGUS har i henhold til kommunikasjonsplanen arbeidet målbevisst med faglig innhold på websiden, med mål
om tre – fire saker månedlig. Et nyhetsbrev skal alltid inneholde minst én fagorientert sak. Spredning av nyheter
og fagstoff via Facebook og Instagram støtter opp om hovedinnholdet på websiden. Instagramsiden har per
desember 2020 520 følgere. Facebook har 909 følgere.
Hovedmålet med bruken av sosiale medier er å informere om FAGUS, samt å selge våre arrangement, skape
interesse og ta del i ordskiftet og meningsutvekslinger.
Stifterorganisasjoner, samarbeidspartnere og rådgivere er viktige for FAGUS for å spre informasjon og utøve
kunnskapsformidling.
FAGUS arrangerte rådgivermøte fysisk på NMBU vinteren 2020, og digitale møter med alle rådgivere i 2020 for
å sikre kunnskap om FAGUS til rådgiverne og for å evaluere rådgiverrollen.
FAGUS har gjennomført en brukerundersøkelse i rådgivningstjenesten for å sikre at våre abonnenter får
mulighet til å gi oss tilbakemeldinger på løsningen vi tilbyr. Vi tilbyr våre abonnenter kurs i bruk av FAGUS
rådgivning digitalt.
Høringer
FAGUS har svart på 4 høringer:
Høring om gateplan i Oslo Kommune
Høring Stiftelsen miljøfyrtårn, tema naturmangfold
Høring fremmede arter fra Miljødirektoratet
Høring om pærebrann fra Miljødirektoratet
Medieoppslag
En sak i Dagsavisen om trær og treplanting, og en sak på klikk.no om fremmede arter.
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