Årsmelding FAGUS 2021
Hovedfokus har vært å videreutvikle FAGUS sin rolle som kunnskapsformidler og paraplyorganisasjon for
grøntanleggsbransjen, og løfte aktuelle problemstillinger og løsninger. FAGUS har videre arbeidet for å
styrke rådgivningstjenesten vår ved å øke antall abonnenter og brukergrupper.
COVID-19 har preget samfunnet også i 2021. Vi i FAGUS har opprettholdt aktiviteten. Møter er gjennomført
digitalt og seminarer er tilrettelagt slik at flest mulig har fått anledning til å delta.
1) Styrets sammensetning og arbeid
Styret har bestått av:

•

Tim Fosvold, leder, representant for Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører
(NAML)

•
•
•
•
•

Ingrid Klingberg, nestleder, representant for Norsk forening for gravplasskultur (NFG)

•
•

Linda Fiskerstrand Sperre, varamedlem, representant for Norsk Trepleieforum (NTF)

Mona Vestli, styremedlem, representant for Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Aina Hovden Lunde, styremedlem, representant for BAD, PARK og IDRETT (BPI)
Morten Mellbye, styremedlem, representant for Norsk Gartnerforbund (NGF)
Henrik H. Ingebrigtsen, styremedlem, Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører
(NAML)
Katrine Johansen, varamedlem, uavhengig representant, driftsleder i Parkseksjonen ved Universitetet i
Oslo (UiO)

Det har i løpet av 2021 vært avholdt 6 styremøter i FAGUS.
Varamedlemmer innkalles fast til styremøtene i FAGUS.
Styret har i hovedsak arbeidet med prosjektgruppe «hvordan gjennomføre tredjepartskontroll i Norge»,
gjennomføring av Grønn Galla og andre arrangement, og utarbeidet grunnlag for fakta-ark om etablering av
trær til ByKuben. Styret har også fokusert på utvikling av rådgivningstjenesten samt dialog med
samarbeidspartnere og FAGUS fagråd.
Styremedlemmene har hatt følgende oppgaver for 2021:
Tim Fosvold, styreleder samt deltaker i arbeidsgruppene revidering av vedtekter og tredjepartskontroll
Ingrid Klingberg, nestleder og fagrådskontakt
Mona Vestli, Grønn Galla 2022 rådgiver for daglig leder
Aina Lunde, revidering av vedtekter og arbeidsgruppe tredjepartskontroll og FAGUS fakta ByKuben
Henrik H. Ingebrigtsen, Økonomi og FAGUS fakta Miljødirektoratet og ByKuben
Morten Mellbye, prosjekt planteoversikt/ ref. Movium planetarium kontakt mot NGF og planteskolene
Linda Fiskerstrand Sperre, Web/SoMe og arbeidsgruppe FAGUS fakta ByKuben
Katrine Johansen, revidering av vedtekter og arbeidsgruppe tredjepartskontroll

I tillegg er representanter fra styret med og setter programmene ved arrangement, og ved utarbeiding av
høringsdokumenter.
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2) FAGUS Fagråd har hatt følgende sammensetning i 2021:

Organisasjon

Representant

BAD, PARK OG IDRETT

Morten Anker-Nilssen 2021-2023

Norske anleggsgartnere, miljø- og
landskapsentreprenører

Bjørn Aakerholt 2020-2022

Norsk forening for gravplasskultur

Ingrid Klingberg 2020-2022

Norsk Gartnerforbund

Maria Fall 2021-2023

Norsk Trepleieforum

Tørres Rasmussen 2020-2022

Norske landskapsarkitekters forening

Anne Cecilie Oterkjær 2021-2023

Brukerrepresentanter

Mari Dørsdal, Fylkesmannen i Agder 2020-2022
Anette Monsen Londalen 2021-2022

Representanter fra forskningsmiljøet

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

Studentrepresentant

Bendik Vindegg Torp, Terra Form NMBU 2021-2023

Fagrådet har hatt fire møter i 2021 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 2021 bestått av Hege Gultvedt og Hilde Mangerud.
FAGUS valgkomité har i 2021 bestått av Helene Bugge, Tore D. Carlsen og Tørres Rasmussen

3) Administrasjonen
Sekretariatet har i 2021 bestått av daglig leder Mari Myhrene, og Randi Flagstad Bøen som
prosjektmedarbeider i 40 % stilling. Administrasjonen fungerer godt.
FAGUS flyttet ut av lokalene i Schweigaardsgate i april, og har fra 1. august tilhold på Sognsvann samlokalisert
med BPI. I månedene mai og juni lånte vi kontorplass hos NLA. Fra 2023 har FAGUS fått tilbud på kontorplass
på NMBU.
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4) Økonomi
Regnskap for 2021 viser et overskudd på kr 518 494,FAGUS har avtale om levering av tjenester i to sekretariater som bidrar på inntektssiden for 2021. Tjenestene
leveres til NFGI (Norsk forening for grønn infrastruktur) og NTF (Norsk Trepleieforum) og utgjør for 2021 en
inntekt på kr 245 000.
Levering av tjenester som sekretariat er forpliktende for FAGUS og må alltid ha prioritet i det daglige arbeidet.
FAGUS har sagt opp avtalen med NFGI 31.12.2021 grunnet kapasiteten til administrasjonen i FAGUS.
FAGUS ved daglig leder har i 2021 levert tjenester Oslo Bygg KF. Manus for Undervisningsbygg, Forsvarsbygg og
Grønn Byggallianse.
FAGUS har i 2021 levert tjenester til ByKuben, Oslo kommune. Arbeidsgruppen i styret har sammen med daglig
leder utviklet fagtekster, FAGUS rådgivning ved aktuelle rådgivere gjennomleser kunnskapen FAGUS leverer.
FAGUS ved prosjektmedarbeider har levert timer utover avtalt levering av tjenester som er fakturert i henhold
til avtalen mellom partene. FAGUS ved daglig leder har levert undervisning til Senter for Opplæring i
Anleggsgartnerfaget (SOA).
FAGUS har ikke utført større utviklingsarbeid på løsningen for rådgivningstjenesten fagus.no, og avskrivningen
av investeringen fagus.no fra 2017 ble ferdig avskrevet i 2020.
FAGUS har gjennomført flere arrangement gjennom 2021, særlig vinterkonferansen ga et godt resultat.
Grønn Galla ga et overskudd til FAGUS ved timegodtgjørelse for utført arbeid, men arrangementet i seg selv ga
ikke overskudd til FAGUS. Grønn Galla ble digitalisert med strømming og opptak, og dette valget gjør at vi ikke
får et overskudd. Arrangementskomiteen anser arrangementet som svært vellykket. Digitaliseringen er
nødvendig for å nå ut med FAGUS sitt arbeid i bransjen og samfunnet som helhet.
FAGUS har for 2021 hatt følgende samarbeidspartnere: Felleskjøpet, ASAK miljøstein, VESTRE, LIGOS, Norsk
Naturgjødsel, Blomstertak, Bergknapp, LOG, Husqvarna, Storm Aqua, Eliteplanter Norge 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 148 betalende abonnenter og 535 brukere. Det er 32 rådgivere med bred
faglig bakgrunn som svarer på spørsmål innenfor 44 fagområder.
Endringer blant våre rådgivere i 2021
Maria Fall, NGF avslutter som rådgiver på fremmede arter, fagområdet ble overført til Astrid Skrindo, NINA.
Eva Vike, NMBU har kommet inn som ny ressurs på et nytt rådgivningsområde: Vegetasjonsbruk i regnbed.
Reidun Kjøssveen har kommet inn som ressurs på fagområdet sommerblomster og løk, etablering og skjøtsel.
Per Malmos fra Malmos AS har kommet inn som ny ressurs på ekstensive og intensive takarealer
Elin Tanding Sørensen er tilbake fra permisjon grunnet doktorgrad på rådgivningsområdet
overvannshåndtering og grønne tak. Sørensens fagområder er satt opp slik de var i 2018 da hun gikk ut i
permisjon, biotophermende strategier, Urban overvannshåndtering og BREEAM.
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Følgende rådgivere har avsluttet sitt arbeid for FAGUS rådgivning i løpet av 2021
Maria Fall, rådgivningsområde fremmede arter
Tom Egeberg Hvål, rådgivningsområde sommerblomster
Julie Trommald, rådgivningsområde grønne tak, og overvann
Camilla Brox, rådgivningsområde sirkulærøkonomi.

Pris for tjenesten 2021
Antall brukere
1 bruker
2-3 brukere
4-5 brukere
6-9 brukere
10-15 brukere
15-30 brukere

Pris per år
5200 kr
7250 kr
9350 kr
12 500 kr
15 650kr
29 500 kr

Antall abonnenter og brukere
Det var ved rådgivningsårets slutt i november 2021 registrert 147 aktive abonnerende virksomheter med 540
betalende brukere.
Det var en økning på 7 abonnenter i 2020, i 2021 har vi en økning på 11 abonnenter. Det er tegnet samleavtaler
som gir færre abonnerende virksomheter, men flere brukere og bedre inntjening. For 2021 inngikk FAGUS en
to-årig avtale med Fagforbundet om tilgang til FAGUS rådgivning i 2021 og 2022, som bidrar til positiv
utviklingen av tjenesten.
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.
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Utviklingen av rådgivningstjenesten er positiv.
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6) Søknader 2021
Ingen søknader i 2021 på offentlige midler.
7) Arbeid i henhold til strategiplanen for 2021
Styret, fagråd, rådgivere og daglig ledere i tilknyttede organisasjoner er våre gode ambassadører for FAGUS
rådgivning, og FAGUS som kursleverandør må ha oppdatert kunnskap rådgivningstjenesten.
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.
FAGUS’ styreinstruks og styreplan ble utarbeidet i 2021, og er det siste i rekken av dokumenter som har blitt
oppdatert gjennom de siste 3 årene (strategiplan, forslag til vedtekter, stillingsbeskrivelser). Arbeidet med
dokumentene styrker FAGUS og måloppnåelsen for interne strategimål spesielt.
Tredjepartskontroll, arbeidsgruppe fra styret Aina Hovden Lunde, Katrine Johansen og Tim Fosvold.
NAML tok kontakt med FAGUS med ønske om at arbeidet om tredjepartskontroll bør gjenopptas. Styret i
FAGUS satte ned en arbeidsgruppe som har nøstet i tidligere tanker fra FAGUS, samt tatt kontakt med Göran
Andersson i Sverige, og sett nærmere på hvordan tredjepartskontroll er organisert i våre naboland.
Arbeidsgruppa er i prosess og har knyttet til seg en utvidet arbeidsgruppe av interesserte fra våre tilslutta
organisasjoner.
Faktaark om trær, utvikling av innhold, arbeidsgruppe fra styret: Aina Hovden Lunde, Henrik Ingebriktsen og
Linda Fiskerstrand Sperre. Daglig leder og arbeidsgruppen arbeider med å utarbeide fakta ark om trær og
treplanting, kunnskapen vil også bli tilgjengelig for våre abonnenter.
Videre arbeid med vedtekter, arbeidsgruppe fra styret består av Aina Hovden Lund, Katrine Johansen og Tim
Fosvold.

8) Konferanser og seminarer:
Vinterkonferansen 10. februar 2021, 3 ulike tema digitalt via ZOOM, 300 deltakere, resultat kr 218 000,Fremmede arter 15. april oppdatering av FAGUS fakta, digitalt via ZOOM, resultat kr 17 135,Hva bestemmer hva som er en god jord? 16. april Webinar, resultat kr 27 138,Lunsjwebinar for våre abonnenter for å fremme bruk av rådgivningstjenesten:
Naturrestaurering og FAGUS rådgivning ved Astrid Skrindo, 26. mai, 45 deltakere
Hvordan tenke som et insekt og FAGUS rådgivning ved Wenche Dramstad 27. mai, 38 deltakere
Befaring Økern Portal, Fysisk omvisning av Ureist, resultat kr 2 000,Utvalgsarbeid NMBU, samarbeidsarrangement med NMBU, resultat kr 11 181,Grønn Galla, arbeidsvederlag kr 114 000,- til FAGUS, utover dette et overskudd på kr 10 526,- som fordeles
ihht avtalen om Grønn Galla signert av organisasjonene i forkant av arrangementet.
I tillegg har FAGUS levert to fagarrangement til Fagforbundet i henhold til avtalen mellom partene.
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. Ved å benytte nye digitale plattformer for kurs og konferanser blir
det enklere for FAGUS å fylle rollen som en nasjonal kompetanseformidler.
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9) Kunnskapsformidling
Det ble revidert syv FAGUS faktaark i 2020, arbeidet ble sluttført i januar 2021:
Massehåndtering & invaderende arter
Godkjente plantevernmidler mot ugras i grøntanlegg
Parkslirekne
Lupin
Kjempebjørnekjeks
Kjempespringfrø
Russekål
Daglig ledermøte
I forkant av årsmøtet 2021 ble årsmøtepapirene gjennomgått 3. mars, med oppfølging 19. og 22. mars
Tur til Maridalen 23.04.21 for lederne i organisasjonene ble gjennomført.
Felles arrangementskalender på fagus.no fungerer godt.
Det har blitt gjennomført et ledermøte i tillegg til programkomitemøter for Grønn Galla høsten 2021.
Programkomiteen for Grønn Galla besto av:
- Maria Fall, Norsk Gartnerforbund, NGF
- Tore Næss, Norsk Trepleieforening, NTF
- Nina Edwardsen, Bad Park og Idrett, BPI
- Eli Blomseth Helgesen, Norsk forening for gravplasskultur, NFG
- Marit Hovi, Norske landskapsarkitekters forening, NLA
- Merete Bellingmo, Norske anleggsgartnere og miljøentreprenører, NAML
Deltakelse
FAGUS har bidratt i undervisningssammenheng for landskapsarkitektstudenter på Institutt for
landskapsplanlegging, samt landskapsingeniør- og planteviterstudenter på NIBIO/NMBU i faget Plantevern og
gitt informasjon om FAGUS rådgivning.
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.
Daglig leder deltok også under høringen av BREEAM-NOR 2021.
FOU prosjektet «Urterik engmark, etablering, bok og visningsområder»: FAGUS har formidlerrolle i prosjektet
som ledes av Ingvild Austad, Høyskolen på Vestlandet.
Institutt for landskapsarkitektur (ILA) ved NMBU har i samarbeid med Institutt for folkehelse fått tilslag på
søknad om å være en av fem bærekraftarenaer på NMBU. FAGUS er en av aktørene NMBU skal samhandle
med i prosjektet «Mot bærekraftige byer og tettsteder», TOWARDS, som ledes av Siri Eriksen, Institutt for
folkehelse og Ingrid Ødegård, ILA. Arenaen vil eksperimentere med hvordan grønn teknologi og naturbaserte
løsninger kan bidra ti helsefremmende nærmiljø og samtidig sikre miljømessige kvaliteter.
park & anleggsmessen, faglig bidrag i fagprogrammet og tilstedeværelse på felles standplass med NAML som
vertskap.
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«Digitalisering og bærekraft», sondering av muligheter for arbeid på vegne av bransjen med eksterne selskap
som munnet ut i et foredrag på Grønn Galla av Footstep AS. Leder og nestleder i FAGUS deltok i arbeidet med
kartlegging av bransjen ift digitaliseringsarbeidet som ligger foran oss.
Daglig leder gjestet «Bærepodden» i etterkant av Grønn Galla, hvor tema var digitalisering av
grøntanleggsbransjen.
Informasjonsmøte mellom FAGUS og NIBIO 9.12.22 for å øke samhandlingen mellom partene.

Samarbeid med tilslutta organisasjoner:
FAGUS deltok på Norsk forening for gravplasskultur sine fagdager i Sandefjord 8.-10. september.
FAGUS deltok på NLAs fagdag i Larvik 17. september, med infostand.
Planteskolesamling i regi av NGF og Eliteplanter Norge 20.-21. september
Park og Anleggsmessen, 4.-5. november

Samhandlingsmøte «spørretime» mellom FAGUS og Bymiljøetaten etter oppfordring fra NGF.
FAGUS fasiliterte spørretimen hvor våre tilslutta organisasjoner fikk muligheten til å stille spørsmål og gi
tilbakemeldinger til Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Representanter fra NGF, NAML, NLA og NTF deltok.

10) Faste samarbeidsavtaler
NFGI – Norsk forening for grønn infrastruktur
FAGUS har siden 1. september 2017 hatt sekretariatet til Norsk forening for grønne tak. Organisasjonen er i
navneendringsprosess til Norsk forening for grønn infrastruktur. Det har i 2021 blitt utført arbeid i henhold til
ny avtale som ble utarbeidet i 2019. Sekretariatavtalen er avsluttet per 31.12.21.
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
NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
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. Hensikten er i hovedsak å ha
gjensidig informasjon mellom partene.
VEA – Norges grønne fagskole
VEA og FAGUS, ny samarbeidsavtale mellom VEA og FAGUS er signert februar 2020. Hensikten er å ha gjensidig
informasjon mellom partene.
park & anlegg og 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
avskrev over 4 år. Nettsiden har fire brukernivå (besøkende på nettsiden, bruker av rådgivningstjenesten,
rådgiver og administrator). Det vil for fremtiden være behov for å fornye løsningen igjen, og eventuelle
utbedringer bør vurderes opp mot kostnad og fremtidig løsning.

Tilslutta organisasjoner 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.
Nyhetsarkivet er utgangspunkt for nyhetsbrevene som sendes ut fra FAGUS.
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, i 2021 har vi 1400
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 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 2021 793 følgere mot 520 følgere i 2020. Aktiviteten på plattformen facebook er ikke like stor som
tidligere, FAGUS har 1036 følgere i 2021 mot 909 følgere i 2020. FAGUS er også til stede på LinkedIN som er et
faglig nettverk i vekst, her deler vi aktuelle fagartikler og arrangement.
Sosiale medier er en liten del av arbeidet i FAGUS sekretariatet, men er vårt ansikt utad i arbeidshverdagen
gjennom året. Sosiale medier er en viktig kanal for å informere om FAGUS, samt å selge våre arrangement,
skape interesse og ta del i ordskiftet og meningsutvekslinger.
Tilslutta organisasjoner, samarbeidspartnere og rådgivere er viktige for FAGUS for å spre informasjon og utøve
kunnskapsformidling.
FAGUS arrangerte digitale møter med nye rådgivere i 2021 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
Høringssvar Oslo kommunes arealdel, Oslo Kommune 09.02.2021
Høring grønne tak og fasader, Oslo kommune 5.3.2021

Medieoppslag
Artikkel i park & anlegg 1/2021 side 30 om Grønnvasking

FAGUS årsmelding 2021
Side 8

