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Til OOFs medlemskommuner 

Oslo, 2. april 2020 

FRILUFTSORGANISASJONENE TRENGER HJELP 
På lik linje med idretten og kulturlivet så er friluftslivsorganisasjonene nå inne i en svært vanskelig 
situasjon. Friluftslivet gjennomfører store og små arrangement i tillegg til at de driver et 
omfattende arbeid med opplæring i friluftsliv for skoleklasser, barn, eldre, kursing for lærere og 
ansatte i skolefritidsordningen. Påsken står for døra hvor det er stengte hytter og sommeren er 
høysesong for friluftsskoler, ferie leire og turer fra hytte til hytte. Bak oss har vi også hatt en 
svært snøfattig vinter som har vært krevende blant annet for Skiforeningen. Markahyttene er 
pålagt å holde stengt. Organisasjoner som DNT Oslo og Omegn og Skiforeningen har nå 
permittert de fleste av sine ansatte.  

Nå er det alvor og vi risikerer at gode miljøer bygget opp gjennom generasjoner vakler og 
friluftslivet kan bli satt betydelig tilbake. Det vil få dramatiske følger for fysisk og psykisk helse og 
trivselen i samfunnet. Det er derfor nå viktig at Staten og kommunene tar et krafttak for 
friluftslivet. De midlene som er bevilget til prosjekter som nå ikke kan gjennomføres, må 
organisasjonene få beholde uavkortet. Vi ber også om at det må  ses på andre ordninger slik at 
miljøer bygget opp over generasjoner ikke blir varig svekket. Dersom ikke hjelpen kommer, vil 
det gå utover tilretteleggingen, skilting og merking, rydding av stier i Marka og kjøring av skispor. 
Det vil gå utover markahyttene som serverer toddy og vafler, som tilbyr en seng og som er en 
viktig del av den norske friluftslivskulturen.  

I disse svært alvorlige krisetider ser vi hvor viktig den norske turkulturen er, folk søker ut i 
Marka. Da er det helt nødvendig at vi i et generasjonsperspektiv hegner om det nettverket som 
på hver sin måte sørger for at neste generasjon vokser inn i friluftslivskulturen.  

Friluftslivet har vært nøkternt bygget opp gjennom generasjoner og er et samspill med faste, små 
administrasjoner og en veldig stor dugnadsinnsats. Nå trenger friluftslivsorganisasjonene 
dugnadshjelp fra stat og kommune for å komme videre fordi den basis virksomheten vi driver 
ikke kan gjennomføres. 
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