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Oslo kommune, Bymiljøetaten 

postmottak@bym.oslo.kommune.no 

kopi: reidun.bolso@bym.oslo.kommune.no og OOFs medlemsorganisasjoner 

 

Oslo, 29. jan 21 

 

Høringsuttalelse til:  

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I OSLO 

KOMMUNE 
Oslo og Omland Friluftsråd har, sammen med Oslofjorden Friluftsråd, ledet 
arbeidet i arbeidsgruppene i bydelene. Vi har fått kartfestet  
friluftslivsområdene og gjennomført verdsetting etter miljødirektoratets 
metodikk. OOF er godt fornøyd med både gjennomføring og resultater. Vi 
mener at Oslos friluftslivsområder nå er verdsatt og kartfestet på en grundig 
måte, sannsynligvis mere grundig enn de fleste kommuner i landet.  

STOR FRIVILLIG INNSATS HAR STYRKET KVALITETEN 
Involveringen av de frivillige organisasjonene har sikret en god forankring, 
samtidig som det har styrket kvaliteten på arbeidet, ved at en har fått mye lokal 
kunnskap inn i prosjektet.  

OOF vil benytte anledningen til å takke alle de frivillige fra natur-, friluftslivs-, 
idretts-, vel og andre organisasjoner som har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppene 
har til sammen kartlagt 1427 friluftslivsområder, og 117 frivillige har nedlagt 
nesten 1800 timer med frivillig innsats. I tillegg vil vi også takke de 24 ansatte fra 
bydelene som  har deltatt i arbeidet. 

KARTLEGGINGEN MÅ GJØRES KJENT OG BLI BRUKT! 
OOF har inntrykk av at kommunen allerede har begynt å benytte seg av 
kunnskapen som ligger i dette arbeidet. Dette er et viktig grunnlag for å ta vare på 
de viktige friluftslivsarealene i byen, ved fjorden og i Marka.  

OOF er godt fornøyd med at resultatet av prosjektet blir et temakart og at kartet 
også blir en del av grunnlaget ved utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Vi 
er også opptatt av at kartet skal være lett tilgjengelig, og vi er derfor godt fornøyde 
med at det gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider og via 
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Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Det er ønskelig at informasjonen er 
tilgjengelig så fort som mulig, gjerne nedlastbart i tilsvarende løsninger som 
Kartverket tilbyr. 

Vi tror at denne høringsrunden kan bidra til å gjøre kartleggingen kjent, men vi 
mener at det er viktig å fortsette å «markedsføre» arbeidet mot viktige 
målgrupper. Vi vil bruke våre egne kanaler og informere organisasjonene. 

Opplæring av saksbehandlere i kommunen er også et viktig moment og her kan 
OOF gjerne bidra.  

LØPENDE OPPDATERING AV KART OG TEKSTER 
OOF mener det blir viktig og nødvendig  å lage et opplegg for jevnlig oppdatering 
av arbeidet, f.eks. hvert år.   

OOF har svært gode kunnskaper om både metodikk og resultatene av arbeidet, 
og vi vil derfor stille oss positiv til å bidra i det videre oppdateringsarbeidet.  

 

 

Med vennlig hilsen 
Tom Fremstad 

Generalsekretær 

Johan Hval 

Rådgiver 
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