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Søknad om tillatelse til gjennomføring av orienteringsstafett i Skjennungsåsen
friluftslivsområde
Fylkesmannen gir med hjemmel i forskrift om vern av Skjennungsåsen friluftslivsområde §
7, bokstav b, arrangøren IL Tyrving tillatelse til å gjennomføre orienteringsstafett innenfor
Skjennungsåsen friluftslivsområde 8.-9. august 2014. Tillatelsen gis med de vilkår som er
beskrevet i vedtaket.
Fylkesmannen viser til brev fra IL Tyrving videresendt fra Oslo kommune 29. januar 2014, hvor
IL Tyrving ber om tillatelse til å gjennomføre en orienteringsstafett ved Øvresetertjern 8.-9.
august 2014. Flere av postene med tilhørende løypetraséer ligger innenfor Skjennungsåsen
friluftslivsområde, og Fylkesmannen har behandlet denne henvendelsen som en søknad.
Bakgrunn og fakta:
IL Tyrving skal 8.-9. august 2014 arrangere en orienteringsstafett ved Øvresetertjern i Oslo
kommune. Orienteringsstafetten gjennomføres med 2 hovedklasser; herrer (8 etapper) og damer
(6 etapper). I henhold til opplysninger mottatt i e-poster av 6. og 10. juni 2014 ligger deler av de
6 etappene herrer 1. etappe (natt), herrer 2. etappe (natt), herrer 3. etappe (natt), herrer 4. etappe
(natt), herrer 5. etappe (dag) og damer 3. etappe (natt) innenfor Skjennungsåsen
friluftslivsområde. IL Tyring antar at inntil 425 av de totalt ca. 1000 deltakerne vil løpe disse 6
etappene. Deltakerne vil ikke løpe nøyaktig samme trasé, men fordele seg ut på en rekke
varianter på grunn av ulike veivalg og postdetaljer. I følge opplysninger og kart Fylkesmannen
har mottatt fra arrangøren, vil inntil 10 poster ligge innenfor friluftslivsområdet.
Skjennungsåsen friluftslivsområde ble vernet 4. oktober 2013 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr.
35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Formålet med vernet
av friluftslivsområdet  er  ”å bevare de naturopplevelsesverdier som gjør at området har særskilte
kvaliteter for friluftslivet og å bevare et mye brukt friluftslivsområde uten større inngrep og
tilrettelegging. Videre er formålet å bevare et mye brukt friluftslivsområde uten større inngrep og
tilrettelegging. Naturtypene varierer mellom en særpreget, gammel granskog og flate myrpartier
med innslag av furu. Området innehar naturlige landskapsrom uten forstyrrende elementer og en
stor variasjon i terrengformasjoner.”,  jfr.  verneforskriftens  §  1.  
I henhold til forskriftens § 5, 1. ledd, skal all ferdsel i området skje varsomt og ta hensyn til
naturopplevelsesverdier, vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Videre fremgår det av § 5, bokstav

c, at bruk av området til større idrettarrangementer krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.
Det følger også av forskriftens § 7, bokstav b, at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi
tillatelse til bruk av området til større idrettsarrangementer som ikke strider mot verneformålet.
For å gi berørte parter anledning til å uttale seg, og for å få saken så godt opplyst som mulig, ble
saken sendt på høring 9. mai 2014 til følgende representanter for berørte interesser:
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Oslo og Omland friluftsråd
Oslo Idrettskrets
Oslo kommune, Bymiljøetaten
Saken ble sendt på høring til Oslo kommune både som berørt grunneier og som fremtidig
forvaltningsmyndighet for friluftslivsområdet.
Fylkesmannen mottok seks uttalelser innen høringsfristen 23. mai 2014;
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), brev av 22. mai 2014 (ikke sitert):
NOA er i utgangspunktet positiv til orienteringssporten. Verneområdene som er sikret etter
markaloven er vernet på grunn av naturopplevelsesverdiene etter kriteriene i Ot.prop. nr 23, som
er sammenfallende med de kriteriene NOA har benyttet i registreringen av eventyrskoger i
Marka. Området Frønsvollsmyrene-Skjennungsåsen fikk en høy rangering i disse registreringene.
NOAs kriterier for eventyrskoger og kriteriene i Ot.prop nr. 23 speiler i stor grad publikums
preferanser til naturopplevelse i skog, jfr. Vegard Gundersen m. fl i Utmark 1/2012: Indikatorer
som vi har definert inn i skogklassen Villmark kan uttrykkes som idealområde for opplevelse.
Hvis befolkningen kunne velge fritt, ville de i størst mulig grad ønske å møte karaktertrekk ved
opplevelsesmiljøet Villmark når de er på tur. I utgangspunktet er massearrangement uforenlig
med de verdiene som søkes i slike relativt uberørte villmarksområder. Stillhet og ro er vesentlig.
Det samme er fravær av ødeleggende slitasje på terrenget som følge av konsentrert ferdsel i en
kort periode. Ved orienteringsløp blir slitasjen mellom postene spredt noe mer enn i et
terrengløp. Ved postene kan slitasjen bli betydelig, og det er derfor avgjørende at postene ikke
legges til sårbare områder. I det aktuelle tilfellet går NOA mot at et så stort arrangement skal få
adgang til å benytte verneområdet som arena. Det skulle være rikelige muligheter til å legge
postene utenfor verneområdet, og NOA vil sterkt anbefale at Fylkesmannen pålegger arrangørene
å gjøre dette. Særlig uheldige finner NOA postene 9, 12, 13, 14 og 15 på H1 Natt-kartet og
tilsvarende 5, 7, 8, 9,10 og 11 på kartet D1 Natt. De nevnte postene, med unntak av 9 og 5,
kommer i konflikt med NOAs demonstrasjonsløype i området. Post 9/5 er plassert i utkanten av
en meget våt, men flott sumpskog av stor biologisk og opplevelsesmessig verdi.
Norges Orienteringsforbund, brev av 23. mai 2014 (ikke sitert):
Norges Orienteringsforbund ønsker å påpeke at orientering, med selvvalgt vei gjennom ukjent
terreng, er noe annet enn et terrengløp i merket løype hvor aller løper samme trasé. Under
orienteringsløp vil de aktive i størst mulig grad søke å unngå gjørme og myr. Dermed vil også
skadeomfanget bli betydelig mindre. Orienteringsforbundet vedla i sin uttalelse en vurdering av
terrengskader etter større orienteringsløp med inntil ca. 16 000 deltakere i Sverige. Vurderingen
er foretatt av Fortifikationsverket. Erfaringen til Fortifikationsverket er at de som driver med
orienteringssport er naturmennesker som har kunnskap og interesse av å ikke belaste miljøet. I
området der løpet gjennomføres, dannes det stier enkelte steder. Under vekstsesongen er
imidlertid sporene normalt grodd igjen etter noen uker. Løpene har foregått i perioden fra mai til
juni.

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), brev av 23. mai 2014 (ikke sitert):
OOF er opptatt av å få til et godt flerbruk og gode kjøreregler i forhold til vern/bruk. Markaloven
har tre likestilte formål, og idretten er en del av markaloven. Idrettens behov og type idrett er i
endring, og det er avgjørende med gode kjøreregler innenfor områdene og at større
idrettsarrangementer må søke om tillatelse slik at naturen blir ivaretatt på en god måte. Samtidig
er det viktig at det brukes et godt skjønn. Bakgrunnen for vernet er knyttet til spesielle
naturopplevelsesverdier og ikke for å stenge områdene for aktivitet. I denne fasen, er det viktig å
drøfte alle spørsmål knyttet til bruk og tilrettelegging innenfor verneområdene. Det bør trekkes
opp noen linjer i for eksempel hva er et større idrettsarrangement og hva som skal tillates av
tilrettelegging. Dette bør også knyttes opp mot tidspunkt på året og hyppigheten av bruken av
områdene, samt ikke minst hva slags idrett det er. Orientering er markaidrett nummer én og
stimulerer til bruk også utenfor de mest brukte områdene. Orienteringsløpere er lært opp fra
starten å ta hensyn til naturverdier og skånsom ferdsel. Dette er et arrangement én gang i året, på
en tid av året hvor naturen er mer robust enn for eksempel tidlig på våren. OOF mener derfor at
det omsøkte arrangementet må kunne arrangeres basert på de premissene søknaden bygger på.
Oslo kommune, Bymiljøetaten, e-post av 26. mai 2014 (ikke sitert):
Bymiljøetaten  stiller  spørsmål  ved  hvorvidt  orienteringsstafetten  er  å  anse  som  ”et  større  
idrettsarrangement”.  Med  fellesstart  og  mange  lag  i  kø  etter  hverandre  vil  det  bli  synlige  stier  
noen steder der det er jordbakke. Denne belastningen vil være klart størst i nærområder der alle
løperne skal ut og inn, og betydelig mindre i de 2 løypene som går langt. Disse sporene vil
antagelig gro raskt igjen dersom de ikke brukes av turgåere som stier. Viltmessig vil dette
arrangementet ha liten betydning. Viltet vil jages unna av de første løperne og vil svært sjeldent
møte noen i motsatt kurs. Bymiljøetaten ser ikke at arrangementet vil være i konflikt med
formålet med verneområdene.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), brev av 23. mai 2014 (ikke sitert):
FRIFO mener orientering i utgangspunktet er en positiv aktivitet som det er viktig å stimulere til.
Arrangementet vil ikke medføre større naturinngrep eller tilrettelegginger. Videre er det lite
sannsynlig at et orienteringsløp av denne størrelsen vil ha noen negativ effekt av betydning på
naturen. FRIFO har gått gjennom en rekke undersøkelser som er gjort etter store orienteringsløp i
Sverige med opptil 14 000 deltakere. Disse undersøkelsene viser at orienteringsløp i svært liten
grad har negativ effekt på naturen. FRIFO kan ikke se at det planlagte arrangementet vil være et
problem for friluftslivet og naturen i området, eller at det strider mot verneformålet.
Oslo Idrettskrets, brev av 21. mai 2014 (ikke sitert):
Oslo Idrettskrets minner om at bakgrunnen for lovhjemmelen var ønsket om å bevare områder
med  såkalte  ”eventyrskoger”,  slik  at  befolkningen  kunne  glede  seg  over  områder  med  blandet  og  
vakker skog. Målet er ikke tradisjonelle miljøvernhensyn. Videre minner Oslo Idrettskrets om at
det med hensikt ble valgt verneområder som ligger befolkningsnært og bruksmessig sentralt i
Marka. I stor grad er dette områder som i alle år er mye brukt i forbindelse med ulike
idrettsarrangementer. Samtidig er det områder som benyttes av tusen-titusenvis av tur- eller
skigående på en vanlig helg. Det betyr at et o-løp med noen hundre deltagere ikke har betydning
for naturopplevelsesverdiene i området. Oslo Idrettskrets mener derfor at det ikke finnes saklig
begrunnelse for å nekte et slikt arrangement.
Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen  anser  den  aktuelle  orienteringsstafetten  som  et  ”større  idrettsarrangement”,  og  må  
således behandle saken etter verneforskriftens bestemmelser. Tillatelse til gjennomføring av

terrengløpet, jfr. § 7 i forskriften, kan kun gis dersom løpet har begrenset virkning på
verneverdiene og ikke strider mot de overordnede målsettinger for friluftslivsområdet, jfr. § 1.
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold.
Kunnskapsgrunnlaget i denne sak bygger på informasjon i Naturbase, Artskart og rapporten
”Kartlegging  av  frilufts- og  naturverdier  i  32  utvalgte  områder  i  Oslomarka”  utarbeidet  av  Sweco  
AS. Skjennungsåsen friluftslivsområde er samlet sett vurdert til å ha regionalt til lokalt viktig
(**/*) naturverdi, jfr. kartleggingsrapporten. Det er noen få rødlistede arter registrert i området,
jfr. Artskart. Rett nord for Frønsvollen er det tidligere registrert gubbeskjegg (NT). I
østskråningen av Frønsvollåsen er det registrert ask (NT) og syd for Skjennungsstua er det
registrert ask samt smalmarihånd (VU). Registreringen av sistnevnte art er svært geografisk
upresist. Fire naturtyper er registrert i den delen av friluftslivsområdet som orienteringsstafetten
berører;
Gammel barskog av C-verdi/lokalt viktig verdi, lokalitetsnavn Frønsvollen
Inntakt lavlandsmyr i innlandet av C-verdi/lokalt viktig verdi, lokalitetsnavn
Frønsvollmyrene vest
Inntakt lavlandsmyr i innlandet av C-verdi/lokalt viktig verdi, lokalitetsnavn
Frønsvollmyrene øst
Gammel barskog av B-verdi/viktig verdi, lokalitetsnavn Skjennungen
Fylkesmannen kan ikke se at omsøkte orienteringsstafett vil medføre fare for rødlisteartene i
området. I henhold til mottatte løypekart plasseres ingen poster innenfor de registrerte
naturtypene. Postene vurderes videre å være plassert slik at deltakerne med liten sannsynlighet
vil løpe gjennom disse. Dette med unntak av én post på herrer 5. etappe, jfr. kart mottatt 6. juni
2014, hvor inntegnet løpstrasé krysser naturtypen med lokalitetsnavn Frønsvollmyrene vest.
Arrangøren må justere denne posten slik at den mest sannsynlige løpsveien ikke krysser
naturtypen, eller på annen måte tilse at løperne føres utenfor naturtypelokaliteten. For å sikre at
orienteringsstafetten og bevaring av naturtypene ikke kommer i konflikt, vurderes det nødvendig
å sette vilkår om at postene med tilhørende løpstraséer ikke skal berøre naturtypene i området.
Postene må justeres dersom løpstraséene kan falle innenfor naturtypelokalitetene. Ved eventuell
justering skal myrpartier unngås. Post 9 og 5 på henholdsvis H1 Natt og D1 Nattkartene, mottatt
7. mai 2014, er ifølge naturvernforbundet plassert i nær tilknytning til en flott sumpskog. Det
settes vilkår om at disse postene flyttes noe, slik at de fuktigere partiene ikke berøres.
Erfaringen fra større orienteringsløp med inntil ca. 16 000 deltakere i Sverige tilsier at
terrengslitasjene etter omsøkte orienteringsstafett vil være beskjedne. Imidlertid fremgår det ikke
av Fortifikationsverket sin vurdering hvor sårbare områdene er der løpene har foregått. Inntil ca.
425 deltakere på orienteringsstafetten vil løpe innenfor friluftslivsområdet. Disse fordeler seg
med ca. 75 deltakere på hver av de 5 herreetappene og 50 deltakere på dameetappen. Det totale
antallet løpere og hvorvidt disse sprer seg på ulike løpstraséer, avgjør hvor stor belastningen blir
på terrenget. Som følge av noe ulike postdetaljer og veivalg for øvrig, vil ikke alle deltakerne
løpe nøyaktig samme trasé. På bakgrunn av det relativt begrensede antallet deltakere som vil løpe
de ulike etappene, samt at postene med tilhørende løpstraséer ikke berører særskilt sårbar natur,
vurderes området å bli utsatt for en akseptabel belastning som følge av denne
orienteringsstafetten.
Viltarter som er følsomme for forstyrrelse, og som oppholder seg innenfor det aktuelle
løpsområdet, vil kunne bli jaget vekk av løperne. Deltakerne vil imidlertid i hovedsak løpe

samme retning, og vil derfor trolig ikke medføre betydelig fluktbarriere eller utilbørlig
stressfaktor. Sett i lys av dette og at den mest sårbare yngle- og hekkeperioden er over i august,
vurderes ikke orienteringsstafetten å gi uakseptabel belastning på fugle- og dyrelivet i området.
Kravet om kunnskapsgrunnlaget i § 8 vurderes oppfylt, og føre-var-prinsippet i § 9 tillegges
mindre vekt.
Etter § 10 i naturmangfoldloven skal påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede
belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt for. Skjennungsåsen friluftslivsområde er mye
brukt til friluftsliv, i tillegg til at det ønskes gjennomført en orienteringsstafett med 425 deltakere.
Da friluftslivsområdet nylig ble vernet og det ikke er foretatt systematisk overvåkning av ferdsel
og slitasjeskader, har forvaltningsmyndigheten begrenset kunnskap om områdets tåleevne. Et
eventuelt vilkår om deltakerbegrensning vil således bero på en skjønnsmessig vurdering. Med
utgangspunkt i kunnskapen om områdets naturverdier, kan imidlertid ikke Fylkesmannen se at
omsøkte orienteringsstafett, med de vilkår som settes, vil medføre irreversibel skade på
naturverdiene. Videre kan det ikke påregnes at det gis tillatelse til å gjennomføre fremtidige
orienteringsstafetter innenfor friluftslivsområdet dersom den samlede belastningen over tid
vurderes å kunne medføre fare for forringelse av naturverdiene.
Tiltakshaver skal etter § 11 i naturmangfoldloven dekke kostnadene ved å hindre eller begrense
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter. I denne tillatelse settes visse vilkår for å begrense skade på naturmangfoldet
som orienteringsstafetten potensielt kan forårsake. Tiltakshaver skal dekke de kostnader
vilkårene eventuelt måtte medføre.
I henhold til § 12 i naturmangfoldloven skal det tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og
lokaliseringer som ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Etter anmodning fra
Fylkesmannen har arrangøren flyttet postene med tilhørende løypetraséer, slik at
orienteringsstafetten i mindre grad berører viktige naturverdier i området. Arrangøren må
påregne at forvaltningsmyndigheten ved eventuelle fremtidige orienteringsstafetter, vil kunne
kreve at løpet legges utenfor friluftslivsområdet, jfr. vurderingene etter § 10. Bestemmelsen om
driftsmetoder og teknikker i § 12 vurderes mindre aktuell i denne sak.
Skjennungsåsen friluftslivsområde er blant de fire første områdene som er vernet med det formål
å bevare naturopplevelsesverdier. Ved vurdering av om området skulle vernes etter § 11 i
markaloven ble kriteriene i Ot. prop. nr. 23 lagt til grunn. I henhold til Ot.prop. nr 23 er det
første kriteriet at området må fremstå som urørt og naturlig uten større inngrep som eksempelvis
hogst, bebyggelse og bilveier. Videre må det legges vekt på om området avviker fra omgivelsene
og  fremstår  som  ”spennende  og  trolsk”. Dette i form av områdets preg av å være vilt med for
eksempel store sprang i topografi, markerte tær og markerte former i terrenget. Det skal samtidig
legges vekt på områdets variasjon, mangfold og kompleksitet. Områdets stillhet og fravær av
støy må også vektlegges. Kun en av etappene, herrer 5. etappe, skal gjennomføres på dagtid.
Øvrige etapper skal foregå på natten. Arrangøren anslår at om lag 75 deltakere vil løpe den
nevnte dagetappen. Området benyttes antagelig hovedsakelig på dagtid av de som eventuelt søker
stillhet og bruker området til friluftsliv. Fylkesmannen vurderer derfor at orienteringsstafetten
med medfølgende økt aktivitet og eventuelt støy i området, sammenlignet med den normale
brukerintensiteten, ikke vil føre til betydelig negativ effekt på dette aspektet ved
naturopplevelsen. Som nevnt over, vurderer heller ikke Fylkesmannen orienteringsstafetten til å
medføre irreversibel skade på naturverdiene. Orienteringsstafetten berører ikke de viktige

naturtypene, som utgjør en vesentlig del av områdets naturopplevelsesverdi. Videre innebærer
ikke arrangementet større naturinngrep eller tilrettelegginger, og vurderes således til å ikke endre
områdets karakter i vesentlig grad.
Dersom flere større idrettsarrangement med høy hyppighet gjennomføres innenfor
friluftslivsområdet, vil dets naturopplevelsesverdi kunne bli redusert på sikt. Dette vil være i strid
med de overordnede målsettinger for vernet. Det kan derfor ikke påregnes at det gis tillatelse til å
gjennomføre fremtidige orienteringsstafetter innenfor friluftslivsområdet.
Naturvernforbundet har en demonstrasjonssti og en demonstrasjonsløype i området.
Terrengslitasjen av løpet antas å bli størst i området rundt postene. Det settes derfor vilkår om at
postene ikke plasseres i nær tilknytning til Naturvernforbundets demonstrasjonssti og -løype, for
å begrense negative konsekvenser for opplevelsesverdiene langs disse.
Oslo kommune har etter invitasjon fra Klima- og miljødepartementet takket ja til å overta
forvaltningsansvaret for de fire vernede friluftslivsområdene. Frem til forvaltningsansvaret
formelt er overtatt av kommunen, anser derfor Fylkesmannen det som viktig å vektlegge Oslo
kommune sin vurdering av saker som berører friluftslivsområdene. Kommunen ser ikke at
arrangementet vil være i konflikt med formålet med verneområdet. Samtidig stiller kommunen
spørsmål ved om orienteringsstafetten med det forespeilede antallet deltakere er søknadspliktig
etter verneforskriften.
Konklusjon:
Etter en samlet vurdering anser Fylkesmannen at omsøkte orienteringsstafett kan gjennomføres
innenfor Skjennungsåsen friluftslivsområde uten at dette har betydelig virkning på verneverdiene
eller strider mot de overordnede målsettinger for friluftslivsområdet.
Vedtak:
Fylkesmannen gir med hjemmel i forskrift om vern av Skjennungsåsen friluftslivsområde § 7,
bokstav b, arrangøren IL Tyrving tillatelse til å gjennomføre orienteringsstafett innenfor
Skjennungsåsen friluftslivsområde 8.-9. august 2014.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
Det kan maksimalt løpe 425 deltakere innenfor friluftslivsområdet.
Postene med tilhørende løpstraséer skal ikke berøre naturtypene i området, jfr. Naturbase.
Posten på herrer 5. etappe som ligger innenfor friluftslivsområdet må plasseres slik at
løpstraséen ikke berører naturtypen med lokalitetsnavn Frønsvollmyrene vest, evt. må
arrangøren på annen måte tilse at løperne føres utenfor naturtypelokaliteten.
Post 9 og 5 på henholdsvis H1 Natt og D1 Natt kartene, mottatt i e-post av 7. mai 2014, skal
plasseres utenom fuktigere partier.
Postene skal ikke plasseres i nær tilknytning til Naturvernforbundets demonstrasjonssti og løype.
Ved utplassering av poster og evt. merking av løype er det ikke tillatt å bruke spiker, stifter i
trær etc. Det skal kun brukes hjelpemidler som tas ned igjen etter løpet. Dette skal gjøres
innen 10. august 2014.
All vegetasjon er vernet mot skade og ødeleggelse, jfr. § 3, bokstav a. Dette gjelder også alle
trær og busker, herunder både døde og levende. Kvisting i forbindelse med løpet er derfor
ikke tillatt.
Forsøpling er forbudt, jfr. § 3, bokstav c. Rydding og fjerning av søppel relatert til
arrangementet skal være utført i løpet av siste løpsdag.

IL Tyrving skal befare området sammen med Statens naturoppsyn ved Pål Martin Eid (tlf.
974 83 607 / e-post: pal.martin.eid@miljodir.no) så snart som mulig etter endt
orienteringsstafett. Oslo kommune skal inviteres til å delta på befaringen.
Det kan forventes at Statens naturoppsyn vil utføre oppsyn under orienteringsstafetten.
Ved uforutsette negative effekter på verneverdiene, eller at vilkårene ikke følges, kan
Fylkesmannen trekke tillatelsen tilbake.

Klagetilgang
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra
avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer
som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.
Klagen skal sendes via Fylkesmannen.
Med hilsen
Ellen Lien
seksjonssjef

Tone Mejlgaard
rådgiver
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