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Kort om OOF  
Oslo og Omland Friluftsråd ser det som sin hovedoppgave å ta vare på Marka og grønnstrukturen i 
byggesonen, og å sikre at hele befolkningen har gode muligheter til friluftsliv i nærområdene og i 
Marka.  
Friluftsliv er i dag et av de viktigste virkemidlene for bedre folkehelse. Turveier og grønne lunger i 
byggesonen er viktig for lek og hverdagsaktivitet blant barn, voksne og eldre. Marka er arena for 
fysisk aktivitet og styrker den mentale helse gjennom naturopplevelser og sosialt samvær i naturen. 
Friluftsliv og naturopplevelser er avgjørende for at barn og unge får et nært forhold til natur og 
miljøvern og er derfor et godt bidrag i det grønne skiftet. Friluftsliv er også en god arena for 
kulturforståelse og inkludering. 
Oslo og Omland Friluftsråd arbeider derfor politisk for å sikre naturen og friluftslivsaktiviteter bedre 
økonomiske rammebetingelser, og vi uttaler oss i alle viktige saker som omhandler naturen og 
friluftslivet. For å styrke friluftslivsaktiviteten i befolkningen tilbyr vi opplæring i friluftsliv for 
innvandrere og andre grupper som har behov for det.  
Oslo og Omland Friluftsråd ble stiftet i 1936 og er en paraplyorganisasjon med 41 
medlemsorganisasjoner og 15 medlemskommuner/fylkeskommuner. OOF har fem ansatte 
medarbeidere og kontorlokaler i Oslo sentrum. Våre opplæringsaktiviteter har base på 
Frognerseteren friluftssenter, men mange aktiviteter og arrangementer holdes ute i våre 
medlemskommuner.  
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1 Om Oslo og Omland friluftsråd  

1.1 Vår visjon = Friluftsliv for alle 
Oslo og Omland Friluftsråds visjon for perioden 2022-2025 er: Friluftsliv for alle  
Visjonen innebærer at alle skal ha like muligheter til friluftslivsaktiviteter, uansett sosioøkonomisk 
bakgrunn. 
OOF arbeider derfor for å ta vare på naturmangfoldet, Marka og viktige natur- og friluftslivsområder i 
byggesonen. Alle skal ha god tilgang til nærfriluftslivsområder, nettverk av ferdselsårer fra 
byggesonen til Marka og områder langs vann, vassdrag og fjorden.  
OOF vil styrke opplæringen i friluftsliv for å sikre like muligheter for alle. Det er nødvendig å nå de 
grupper som av ulike grunner ikke får den grunnleggende opplæring i friluftsliv hjemme og som 
mangler de grunnleggende ressurser for å komme i gang med friluftslivsaktiviteter. OOF har derfor 
valgt å prioritere nettopp disse gruppene i vårt opplærings- og aktivitetstilbud innen friluftsliv. 
OOF slutter seg til den offentlige definisjonen av friluftsliv, senest lagt til grunn i Stortingsmelding nr. 
18 (2015–2016): Friluftsliv – Naturen som kilde til helse og livskvalitet: «Opphold og fysisk aktivitet i 
friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.» Med det forstås at aktiviteten 
foregår i naturen, parker eller andre grøntområder i byer og tettsteder. Det åpner for et stort 
mangfold av aktiviteter og områder for utøvelse.  

1.2 Vedtekter og formålsparagraf  
OOF har egne vedtekter og formålsparagrafen lyder slik:  
«Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner med formål å 
arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, 
Oppland, Oslo og Østfold.  
OOF arbeider for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig 
aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.» 

1.3 OOFs styringsdokumenter  
Hvert 4. år utarbeides en langtidsplan. Langtidsplanen 2022-2025 viser hvilke prioriterte mål og tiltak 
OOF vil arbeide med i denne planperioden. 
Basert på langtidsplanen utarbeider OOF hvert år en egen handlingsplan som angir konkrete mål og 
tiltak OOF prioriterer det enkelte år.  

1.4 Grunnlagsdokumenter, politiske føringer og analyser  

1.4.1 Grunnlagsdokumenter 
• Markaloven (2009), med forskrift, retningslinjer og sentrale dokumenter fra behandling i 

stortinget 
• Skogloven 
• Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for Marka (2022) 
• Naturmangfoldloven (2009)  
• Friluftsloven (Allemannsretten) 
• Plan- og bygningsloven 



 5 

1.4.2 Politiske føringer sentralt og regionalt 
• NOU 2013:10 Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester (Klima- og miljødepartementet 

2013)  
• Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn, Stortingsmelding 19 (2018-2019), Helse- og 

omsorgsdepartementet.  
• Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Stortingsmelding 18 (2015-2016), Klima- og 

miljødepartementet 
• Handlingsplan for friluftsliv, Klima- og miljødepartementet (2018) 
• Natur for livet - handlingsplan for naturmangfold. Stortingsmelding 14 (Klima- og 

miljødepartementet, 2015-2016)  
• Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018-2027, Oslo 

kommune  
• Flerbruksplan for Oslo Kommunes skoger, Oslo Kommune  
• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015), Oslo kommune og Akershus 

Fylkeskommune  
• Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030, Akershus Fylkeskommune  
• Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030, Oslo Kommune  

1.4.3 Analyser og egne føringsdokumenter 
• Håndbok for markaloven, OOF 2021  
• Rapporten: Friluftsliv for alle?, OOF 2011  
• Visjon, mål og anbefalinger for Marka, OOF 2012  
• Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv (Vista Analyse AS 2016)  
• Innspill til Stortingsmelding 18, Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet fra FL, DNT og 

Norsk Friluftsliv, 2016.  
• Studie av friluftsliv blant barn og unge, NIH 2020 

1.5 Organisasjon og økonomi  

1.5.1 OOFs styre og administrasjon 
OOFs styre består av 11 personer med tilknytning til våre medlemsorganisasjoner og 
medlemskommuner. Styret har en bred sammensetning når det gjelder kjønn, bakgrunn og 
kompetanse. Det holdes om lag 9 styremøter per år. I tillegg kommer årsmøtet i april. 
Administrasjonen har de siste årene (per feb. 2022) bestått av 5,5 stillinger, med en generalsekretær, 
en rådgiver, tre prosjekt-/aktivitetsledere og en deltids økonomistilling.  
OOFs lokaler er i Oslo sentrum, og våre opplæringaktiviteter har base på Frognerseteren 
Friluftssenter. 

1.5.2 Medlemmer  
Følgende er medlemmer i OOF pr. februar 2022:  

Fylkeskommuner:  
• Oslo  
• Viken  

Kommuner:  
• Asker  
• Bærum  

• Enebakk  
• Gjerdrum  
• Jevnaker  
• Lier  
• Lillestrøm 
• Lørenskog  
• Nannestad  

• Nittedal  
• Nordre Follo  
• Oslo  
• Ringerike  
• Rælingen  
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Organisasjoner:  
• Akershus Natur og Ungdom  
• Akershus Skikrets  
• Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening  
• Bondeungdomslaget  
• Bærekraftig Follo  
• Bærum Natur- og Friluftsråd  
• Bærum Velforbund  
• Den Norske Turistforening Oslo og Omegn  
• Det Norske Skogselskap  
• 4 H Akershus og Oslo  
• Fortidsminneforeningen avdeling Oslo og 

Akershus  
• Framfylkingen i Oslo  
• Frognerparkens Venner  
• Frognmarkas Venner  
• Kjekstadmarkas Venner  
• Lillomarkas Venner  
• Maridalens Venner  
• Miljøforeningen Akerselvas Venner  
• Naturvernforbundet i Bærum  
• Naturvernforbundet i Oslo og Akershus  

• Norges Jeger- og Fiskerforbund, avd. 
Akershus  

• Norges Jeger- og Fiskerforbund, avd. Oslo  
• Norsk Organisasjon for Terrengsykling, 

Oslo og Omegn  
• Birdlife, Oslo og Akershus  
• Oslo Bedriftsidrettskrets  
• Oslo Elveforum  
• Oslo Idrettskrets  
• Oslo Natur og Ungdom  
• Oslo og Omland Sopp- og 

Nyttevekstforening  
• Oslo Skikrets  
• Oslo Velforbund  
• Oslofjordens Friluftsråd  
• Oslomarkas Fiskeadministrasjon  
• Oslospeiderne av Norges Speiderforbund  
• Ringerikes Turistforening  
• Romerike Krets av Norges Speiderforbund  
• Selskabet for Oslo Byes Vel  
• Skiforeningen  
• Syklistenes Landsforening  
• Østensjøvannets Venner  
• Østmarkas Venner  

1.5.3 OOF og kommunene  
OOF representerer, gjennom kommunene som medlemmer, hele markaregionen. Regionen omfatter 
ca. en fjerdedel av Norges befolkning.  
OOF bidrar med innspill til kommunenes planer og til opplæring og aktiviteter for å styrke friluftsliv 
og ta vare på naturverdiene. Vi tilbyr og gjennomfører i kommunene blant annet; introduksjonskurs i 
friluftsliv for nyankomne innvandrere, friluftsskole i feriene, Læring i friluft for lærere og SFO/AKS-
ansatte, Flerkulturell friluftsfest og andre opplærings/aktivitetstilbud for kommunene.  
I den foregående perioden har OOF tilbudt kommunene en ny oppdatert utgave av Håndbok for 
markaloven, diverse kurs, konferanser og nyhetsbrevet Friluftsnytt. I tillegg har vi gjennomført 
konsulentoppdrag for kommuner innenfor Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 
I Oslo kommune holder vi på å etablere Friluftslivets Samarbeidsutvalg (FSU) i bydelene, og vi leder 
også samarbeidsorganet innen folkehelse; Oppdag Nabolaget. 
Vi har også et nært samarbeid med Viken fylkeskommune og er representert i deres Samarbeidsråd 
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, annet hvert år, ambulerer med Oslofjorden Friluftsråd. 

1.5.4 OOF og organisasjonene 
OOF har et åpent og godt samarbeid med våre medlemsorganisasjoner. Når større friluftslivssaker er 
på agendaen samler vi organisasjonene til felles diskusjon og uttalelser. Vi har også et godt 
samarbeid med organisasjonene i forbindelse med våre arrangementer, og vi bidrar også på andres 
arrangementer.  
OOF er medlem av og deltar i styrene i Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo og i Akershus. FNF-
koordinatorene i Oslo og i Akershus har kontorplass hos OOF.  
OOF er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund på lik linje med 28 interkommunale friluftsråd i 
Norge, og vi støtter opp om FLs arbeid for å styrke friluftslivet og FL som organisasjon.  
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Idrettsorganisasjoner som har sine aktiviteter i Marka kan også bli medlem i OOF. Barn velger ofte 
idrett i barne- og ungdomsårene og idretten kan være en døråpner mot friluftslivet. I markaloven er 
idrett som kan innpasses i Marka likestilt med friluftsliv og naturopplevelse. 
OOF skal i saker ikke ta stilling til idrettens behov for anlegg eller aktiviteter, men vurdere hvorvidt 
eventuelle anlegg eller aktiviteter kommer i konflikt med friluftslivets interesser. Det er viktig at OOF 
har god kontakt med idretten i slike spørsmål og at en så langt som mulig søker å forene friluftslivets 
og idrettens interesser.  

1.5.5 Informasjon internt og eksternt  
Medlemmene i OOF dekker et bredt spekter av interesser og behov. Medlemmene er organisasjoner 
og kommuner med ulik størrelse og i mange tilfeller ulik innfallsvinkel til friluftslivet. Medlemmene vil 
ha ulike behov for informasjon og samarbeid med OOF.  
OOF har en egen hjemmeside, er på Facebook og vi gir ut nyhetsbrevet Friluftsnytt, sammen FNF 
Oslo og FNF Akershus. Nyhetsbrevet informerer om saker, høringer, kurs, konferanser og 
arrangementer i vår region. 

1.5.6 Økonomien i OOF  
OOF finansieres gjennom offentlig driftsstøtte, og gjennom prosjektmidler fra offentlige myndigheter 
og private stiftelser. Det er nødvendig å tenke langsiktig for å sørge for en sikker økonomi.  
Statlig administrasjonsstøtte som fordeles gjennom FL og medlemskontingenten fra 
kommuner/fylkeskommuner er en viktig del av OOFs inntekter. Kontingenten er basert på antall 
innbyggere.  
Opplæringsaktiviteter som OOF gjennomfører er for det meste finansiert via prosjektmidler. Disse 
midlene er ikke forutsigbare og må søkes om fra prosjekt til prosjekt, noe som er et tidkrevende 
arbeid.  
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2 Utfordringer og muligheter for friluftslivet  

2.1 Befolkningsendringer - økte sosiale forskjeller - økte 
folkehelseutfordringer 

Regionen er i sterk utvikling, og befolkningsveksten medfører endringer i befolkningens 
sammensetning med for eksempel flere innvandrere og flere eldre.  
Friluftsliv er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge. Samtidig vet vi at aktivitetsnivået i deler 
av befolkningen har falt de siste 20 årene, og vi må arbeide for å aktivisere de gruppene som er 
mindre aktive.  
Målet er at flest mulig utøver friluftsliv på jevnlig og varig basis, på et aktivitetsnivå som 
imøtekommer helsemyndighetenes anbefalinger. Det er godt dokumentert at utøvelse av friluftsliv 
bidrar til bedre fysisk og psykisk helse.  
Naturen er en viktig kilde til helse og livskvalitet og en sentral del av norsk friluftsliv, kulturarv og 
nasjonal identitet. Helsemyndighetene peker på at Norge både sosialt, økonomisk og helsemessig er 
blitt et land med større ulikheter. Friluftslivet har derfor fått en stadig større plass i offentlig 
folkehelsearbeid og norsk helsepolitikk. Det er ikke bare friluftslivets egenverdi som trekkes fram, 
men de økonomiske mulighetene som ligger i friluftslivet knyttet til bedring av folkehelsen. Imidlertid 
er det et stort gap mellom myndighetenes forventninger og offentlige bevilgninger til 
friluftslivsformål.  

2.2 Klimaendringene og det grønne skifte – en utfordring for natur 
og friluftsliv 

Klimaendringene og det grønne skiftet har store konsekvenser for samfunnet på flere områder. For 
naturen og friluftslivet har mildere, våtere og et mer vindfullt klima flere negative konsekvenser.  
Med de nye klimautfordringene kan vi forvente flere og mer naturvennlige tilretteleggingstiltak. Det 
kortreiste friluftslivstilbudet i nærområdene og i Marka, vil være viktige bidrag i det grønne skiftet, 
samtidig som det legges til rette for mer gange, sykling og kollektivbruk knyttet til 
friluftslivsaktiviteter. Også et mer miljøvennlig skogbruk vil kunne bidra positivt. 

2.3 Befolkningsvekst - økt press på friluftsområdene i Marka og i 
byggesonen  

Befolkningsveksten i Oslo har de siste åra avtatt fra toppåret 2009 med en vekst på hele 15 000 til et 
gjennomsnitt for de siste 5 årene (2015-2020) på om lag 8000 innbyggere per år. I OOFs 
medlemskommuner i Viken er også veksten fallende. I de største kommunene Asker, Bærum, 
Lillestrøm, Lørenskog og Nordre Follo har den gjennomsnittlige årlige veksten de siste årene ligget på 
600 til 1500 personer. I de fleste av disse kommunene er det lavere enn toppårene rundt 2010 (800–
2200 personer), men i Lørenskog har veksten vært høyest de siste årene. 
Befolkningsveksten fører til økt press på arealene for bygging av boliger og infrastruktur. Lett tilgang 
til Marka og grønne områder i byggesonen er en premiss for å kunne utøve friluftsliv og et viktig 
grunnlag for rekreasjon. Særlig viktig er det for barn, eldre og innvandrere at de har lett tilgang til 
grønne områder, tett på der de bor.  
For å sikre Marka og markagrensa mot utfordringene om økende urbanisering og befolkningsvekst, 
er det positivt med fortetting i tilknytning til kollektivknutepunkter i kommunene. Fortetting betyr 
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samtidig at presset på de grønne arealene i byggesonen og særlig i fortettingsområdene vil øke. 
Dette er en stor utfordring.  

2.4 Marka  
Marka er et stort, mangfoldig og omfangsrikt område som bidrar med en rekke økosystemtjenester, 
som tømmer, vilt, bær, drikkevann, naturmangfold, naturopplevelser, friluftslivs- og 
treningsmuligheter. I de siste åra har også skogens evne til å ta opp og lagre karbondioksid kommet i 
fokus. 
For OOF er det viktigste å sikre friluftslivet og naturen i Marka. Markaloven er sentral i dette 
arbeidet. En balansert tilrettelegging skal stimulere til aktivitet og sikre naturen mot ødeleggelser 
som følge av økt bruk og klimaendringer. Flerbruken i Marka må være preget av god dialog og 
respekt for hverandre. 

2.4.1 Markaloven og markagrensa 
Det er svært viktig for OOF å forsvare, ta vare på og følge opp Markaloven, og å passe på at 
kommunene, statsforvalteren og staten respekterer og følger intensjonen i loven. Nå er loven 
praktisert i over ti år. Det har vært debatt og utfordringer knyttet til praktiseringen, som har ført til 
nye politiske tilnærminger og enkelte endringer i loven. Selv om det i enkelte saker har vært strid og 
til dels harde fronter, er det nå et dempet konfliktnivå.  
Markarådet med 18 medlemmer representerer de interessene som loven regulerer og er godt 
etablert.  
I begynnelsen av 2021 ble Statsforvalteren i Oslo og Viken tildelt et oppdrag om endringer i loven. I 
slutten av 2021 foreligger det et utkast som gir grunn til bekymring og stor årvåkenhet. Det er en 
svært viktig forutsetning at det ikke rokkes ved lovens grunnleggende prinsipper. Loven må gi klarere 
rammer for hva som kan tillates av tiltak i Marka, ikke svekke det overordnede ansvar som er tillagt 
Klima- og miljødepartementet og Statsforvalteren i Oslo og Viken og på ingen måte svekke 
verneverdiene i dagens lov.  

2.4.2 Naturmangfoldet i Marka – vern og miljøvennlig skogbruk 
Naturmangfoldet i Marka er viktig både i seg selv, slik FNs naturrapport slår fast, og en forutsetning 
for gode naturopplevelser. Å ta vare på naturmangfoldet i Marka krever gode og allsidige 
kunnskaper. 
Friluftslivet må dele Marka med grunneiernes skogbruksaktiviteter. Det forventes derfor at 
skogbruket drives på en miljøvennlig måte. Skogbruket er regulert av skogbrukslovgivningen som 
inkluderer «Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for Marka». Skogeierne må også følge «Norsk 
PEFC-standard for et bærekraftig skogbruk». Denne standarden er under revisjon, og vil bli sendt ut 
på høring i 2022. 
Det er viktig at alternative og mer miljøvennlige hogstformer enn flatehogst, får større plass i 
skogforvaltningen. Den nye «Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for Marka», med virkning fra 
1. januar 2022, gir ikke tilfredsstillende medvirkningsmuligheter. Dette må følges opp mot Landbruks- 
og matdepartementet.  
De siste årene har flere arealer blitt vernet i Marka, hovedsakelig som naturreservater og i en viss 
grad som friluftslivsområder for naturopplevelse, etter markalovens paragraf 11. Nasjonalpark i 
Østmarka er under utredning og vil bli sendt på høring i 2022. Frivillig-vern-prosessene kan føre til at 
de viktigste skogsområdene i Marka ikke blir vernet. Derfor er det viktig å følge årvåkent med på 
dette framover.  
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2.4.3 Marka skal være lett tilgjengelig og relevant 
Marka skal være viktig og relevant for friluftsliv, naturopplevelse og fysisk aktivitet knyttet til 
forskjellige markarelaterte idrettsaktiviteter. Det er derfor viktig med lett tilgang til Marka gjennom 
turveiforbindelser, særlig fra bebyggelsesområder, god kollektivtransport og parkeringsmuligheter.  
Målrettede tilretteleggingstiltak i deler av markas randsone, som informasjonstavler, badeplasser, 
rasteplasser, serveringssteder, turveier inn i og informasjon om Marka, vil gjøre det enklere å ta i 
bruk Marka.  
Befolkningen i alle bydeler og tettsteder skal ha kort vei til et friluftslivs-/utfartsområde i Marka, som 
både er egnet som møteplass og med mulighet for attraktive aktiviteter, både sommer og vinter. I tillegg 
skal området ha et godt nettverk av merkede stier, turveier og oppkjørte skiløyper ut i Marka. 

2.4.4 Hensynsfull flerbruk i Marka  
Marka skal være et fristed der menneskene skal kunne oppleve naturens stillhet og ro, og drive 
friluftsliv og idrett. Vi skal ta vare på naturen, markakulturen og kjempe for friluftsinteressene i 
regionen. Dette kan vi kalle «hensynsfull flerbruk» i Marka. 
Befolkningsvekst og utvikling i tradisjonelle og nye friluftslivs- og idrettsaktiviteter bidrar til at flere 
tar Marka i bruk på ulike måter. Økt bruk og enkelte nye former for friluftsliv og idrett kan føre til 
flerbruksutfordringer, som stisykling, rulleskigåing og sykling i stor fart på veiene. Koronapandemien 
har synliggjort Markas verdi og betydning som friluftslivsområde for befolkningen og det er positivt 
at mange nye grupper har tatt den i bruk. 
Samtidig ser vi at mange nye brukere trenger opplæring i hvordan friluftslivet skal utøves i Marka. 
Hensynsfull flerbruk i Marka kan oppnås gjennom god dialog mellom organisasjonene, skogeierne, 
kommunene og staten. OOF opprettet derfor i 2014 Samarbeidsforum for sykling i Marka. 
Konfliktene har senere avtatt og forumet har ikke vært aktivt på en stund, men kan vekkes til live 
raskt om nødvendig. 

2.4.5 Balansert og skånsom tilrettelegging i Marka 
Markabrukere søker stillhet, ro, naturopplevelser og fysisk aktivitet på ulike måter og med behov for 
forskjellig grad av tilrettelegging. Det er mangfoldet av opplevelsesmuligheter som gjør Marka unik 
med sine turstier, turveier, skiløyper, serveringssteder, dyreliv, villmark, kulturverdier og 
«eventyrskoger».  
Det er ønskelig og nødvendig med, og behov for ulike tilretteleggingstiltak i Marka, som bygging av 
turveier, turstier, skiløyper, badeplasser, utbedring av stier med for eksempel klopplegging og 
gangbaner i myrer og våte partier for å; 
• redusere slitasjen på og ødeleggelsen av naturen som følge av klimaendringer og økt bruk av 

stier og terrenget. Behovet er særlig stort i nærområdene.  
• gjøre det mulig og enklere for flere å komme ut i Marka. Dette gjelder særlig for den økende 

andelen av befolkningen som av ulike årsaker har mangelfull friluftslivskompetanse.  
 
Tilretteleggingen skal være skånsom og ikke mer omfattende enn nødvendig. Viktige naturverdier og 
muligheter for naturopplevelse skal ikke ødelegges. Markaloven har som formål å fremme og 
tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Disse tre hensynene er sidestilt. Hensynet til å 
fremme og tilrettelegge for idrett er avgrenset til å gjelde idrett som kan innpasses og som er naturlig 
å drive utendørs i Marka.  
Behovet for tilrettelegging er størst i randsonen, og avtar innover i Marka. Sterk tilrettelegging skal 
skje i klart avgrensede områder, eller friluftsporter, også for å sikre urørte områder i randsonen. 
Balansert tilrettelegging krever god kompetanse, god planlegging, organisering og tilstrekkelig 
finansiering som det er behov for å styrke.  
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2.4.6 Klimaendringer - nye utfordringer i Marka 
Klimaendringene gir nye utfordringer for friluftslivet på flere områder. Høyere temperaturer og mer 
nedbør, øker behovet for tilrettelegging og omlegging av stier og skiløypetraseer. Et våtere terreng 
medfører økt slitasje på stiene, økt behov for å lede bort vann, økt behov for forsterkninger i form av 
klopper eller grus og medfører også at folk i større grad benytter veier og turveier framfor stier.  
Endringer i klimaet endrer bruken av Marka. Antall dager med muligheter for skigåing har gått ned i 
Marka generelt og i de lavereliggende områdene spesielt. Det blir lengre barmarksesong og kortere 
skisesong, i tillegg til en lengre og mer utfordrende mellomsesong. 
Mindre snø om vinteren gir behov for omlegging av skiløyper til mindre våte traseer og traseer som 
kan prepareres selv med et lite snødekke. Denne typen tilrettelegging må gjøres slik at det skåner 
terrenget og naturen i Marka. Tilretteleggingen må også innrettes for å bevare 
naturopplevelseskvalitetene, samtidig som den bidrar til økt bruk av Marka sommer som vinter. 
Det er også behov for produksjon av kunstsnø på enkelte steder hvor det er aktivitet eller på 
tilførselstraseer for å komme inntil mer snøsikre løyper lenger inn i Marka.  
Mindre tele gjør at skogbruket får større utfordringer med å unngå kjøreskader på terreng og skader 
på sti- og løypenettet. 
Samlet sett vil endringer i klimaet resultere i utfordringer og dilemmaer. Snøproduksjon kan 
oppfattes som støyende særlig når det skjer nær boligområder. Dette er samtidig tiltak som gir stor 
glede og er til nytte for mange brukere. De tiltak som gjennomføres for å møte klimautfordringene 
må balansere de hensyn som markaloven skal ivareta.  

2.4.7 Markas vann, vassdrag og kulturminner  
Kulturminner, vann og vassdrag gir gode friluftslivsopplevelser i Marka. Hit søker folk på turer, sitter 
ned og raster. Nye krav fra NVE om damsikkerhet og flomsikring gjør at mange damanlegg i Marka 
står i fare. Eksempler fra de siste årene viser at gamle dammer og fløtningsanlegg er nedslitte, og at 
det er ønskelig å legge ned anleggene. Dette kan medføre store endringer på naturmiljøet og 
ulemper for friluftslivet.  
Klima- og miljødepartementet har konstatert at rivning av dammer er å anse som tiltak etter § 5 i 
markaloven og derfor forbudt. Det betyr at dameierne må søke om dispensasjon etter markalovens § 
15 for å få tillatelse til å rive en dam.  

2.5 Byggesonen - sammenhengende grønnstruktur må etableres  
Det er viktig og helt nødvendig å legge til rette for befolkningens muligheter for hverdagsaktiviteter i 
nærmiljøet. Det styrker både trivsel og folkehelse. Det må etableres en sammenhengende 
grønnstruktur med turveier og natur- og friluftslivsområder fra der folk bor i byggesonen og ut i 
Marka/skogområder, til attraktive områder ved vann/vassdrag/fjorden og langs vassdrag og elver. 
Kommunene har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder i tråd med miljødirektoratets metodikk 
og regjeringens målsetting. Dette vil være et viktig hjelpemiddel for å sikre at viktige 
friluftslivsområder ikke bygges ned. 
Et nettverk av ferdselsårer for friluftslivet må ses i sammenheng med kollektivtilbudet og bidra til et 
mindre bilavhengig friluftsliv. Det er særlig viktig med skilting, merking og informasjon mellom 
sentrale kollektivknutepunkt og attraktive friluftslivsområder. Det er også viktige at kommunene ser 
helhetlig på infrastrukturen for gående og syklende, uavhengig av om formålet er transport til arbeid 
og skole eller kun rekreasjon og/eller fysisk aktivitet.  

2.5.1 Kort avstand til turveier og friluftslivsområder er avgjørende 
Mange kommuner lager nå gode og ambisiøse planer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Sentralt i 
planene står bedre folkehelse gjennom mer hverdagsaktivitet. Undersøkelser viser at jo nærmere 
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folk bor et friluftsområde, jo oftere brukes det. Ettersom ca. 80 % av befolkningen bor i og ved byer 
og tettsteder, vil det å tilrettelegge for friluftsområder i folks nærmiljø, være det som gir størst 
gevinst.  
Det er derfor viktig at kommunene etablerer tette nettverk av turveier (maks 250 meter til nærmeste 
turvei, jf. Friluftslivsmeldinga), korte avstander til attraktive frilufts-/naturområder som er tilrettelagt 
slik at de dekker lokalbefolkningens behov.  

2.5.2 Fortetting - økt press på grønne arealer  
Fortetting ved kollektivknutepunkt og langs bane er en sentral målsetting for alle kommunene i 
regionen. Dette kan redusere presset på utbygging av natur- og friluftsområder, men det forutsetter 
at det etableres sterke grøntstrukturer i utbyggingsområdene. 
I Areal og transportplan for Oslo og Akershus lanseres begrepet Langsiktig grønn grense. Den skal 
sørge for at fortettingen skjer i et avgrenset område, med gangavstand til kollektivknutepunkt og 
kort vei til grønne områder omkring. Det er svært viktig at en slik Langsiktig grønn grense blir 
realisert.  

2.5.3 Ta vare på naturmangfoldet  
Det er også viktig å ta vare på naturmangfoldet i byggesonen. De fleste av OOFs medlemskommuner 
har gjort grundige registreringer av det biologiske mangfoldet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har 
evaluert kartleggingen av naturtyper i regionen i en rapport fra 2014. Kartleggingsstatusen var den 
gang god for de fleste kommuner. 
I de siste årene har noen av våre medlemskommuner (Asker, Lørenskog, Nannestad og Nordre Follo 
per 2021) vedtatt å utarbeide kommunedelplaner for naturmangfold, i tråd med regjeringens 
anbefalinger, og flere kommuner utarbeider også arealregnskap for naturtyper o.l. I tillegg har FNs 
naturpanels alarmerende rapport om et redusert naturmangfold på kloden, fått stor 
oppmerksomhet. Det er derfor viktig at alle våre medlemskommuner utarbeider helhetlige planer for 
naturmangfold. 

2.6 Kunnskap, formidling og læring  
Det er stort behov for kunnskap, ferdigheter og gode holdninger om natur og friluftsliv. Naturen, 
økosystemer og kulturlandskap er viktige arenaer for utdanning og opplæring, både i barnehage, 
skole, høyere utdanning og for uformelle former for læring. Grønne områder i byer og tettsteder og i 
nærheten av skoler og barnehager gir muligheter til friluftsliv, som er viktig både for helse, trivsel og 
læring.  

2.6.1 Opplærings- og fritidstilbudet i friluftsliv må styrkes 
Undersøkelser har vist at det er store forskjeller i friluftslivsaktivitet i befolkningen. Slike forskjeller 
kan knyttes til sosioøkonomiske og kulturelle forhold. Grupper med høy utdanning og inntekt er mest 
aktive. Det er fortsatt slik at familien er den viktigste arena for sosialisering til friluftsliv. Barn og unge 
som vokser opp i familie med høy sosioøkonomisk status og foreldre født i Norge, er mest aktive. 
Barn og unge som ikke vokser opp i friluftlivsaktive familier, har stort behov for organisert opplæring 
for å få kjennskap til og utvikle ferdigheter i friluftsliv.  
Kommunene må derfor utarbeide planer som har tydelige mål om styrking av opplæring i friluftsliv 
gjennom barnehage, skole, SFO/aktivitetsskole og som også bidrar til et styrket tilbud om 
friluftslivsaktivitet i fritiden. Utlånsordninger av friluftslivsutstyr o.l. må styrkes. 

2.6.2 Opplæring og inkludering gjennom friluftsliv  
Friluftsliv er i stor grad lavterskelaktiviteter som er lite konkurransepreget og som i prinsippet kan 
motivere og inkludere hele befolkningen.  



 13 

Friluftsliv er en godt egnet arena for inkludering og samhandling mellom ulike – også etniske-grupper 
i samfunnet. Det er spesielt viktig å øke deltakelsen i friluftsliv for barn, unge, innvandrere og blant 
mennesker med funksjonsnedsettelse. 
I OOFs opplæring deltar primært elever fra mottaks- og voksenopplæringsklasser. Grupper fra 
skolefritidsordningen, ulike organisasjoner og kommuner har også deltatt på våre 
opplæringsaktiviteter. Deltakerne tilbys skigåing, snøforming, aking, kanopadling, matlaging, 
orientering, høsting, fisking, naturlære m.m.  
OOF arrangerer de fleste opplærings- og aktivitetsdagene på og med utgangspunkt i Frognerseteren 
friluftssenter. Men, vi har også opplærings- og aktivitetsdager ute i medlemskommunene. 

2.6.3 Frognerseteren friluftssenter  
Erik Sture Larres Stiftelse til Friluftslivets Fremme leier Frognerseteren friluftssenter av Oslo 
kommune og er ansvarlig for løpende vedlikehold og oppgradering av senteret. Det er inngått en 
vederlagsfri avtale mellom stiftelsen og OOF, som gir OOF ansvar for å drive pedagogisk virksomhet 
på stedet.  
OOF har opparbeidet et rikholdig utstyrslager på senteret. Utstyret benyttes også til aktivitetsdager i 
elevenes nærmiljø, til ferieleir, friluftsskole eller til åpne arrangementer som Markadagen, 
Flerkulturell friluftsfest osv.  
OOF benytter også friluftssenteret til medlems- og årsmøter og andre samlinger.  
Siden 2017 har Erik Sture Larres Stiftelse til friluftslivets fremme hvert år i nært samarbeid med OOF 
arrangert større NRK-sendte konserter med kjente norske band og KORK (Kringkastingsorkesteret) i 
amfiet på friluftssenteret. Dette har vært svært vellykket og vil bli videreført i årene framover.  

2.7 Friluftslivets økonomiske rammebetingelser  
I rapporten om Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv som Vista Analyse har utarbeidet for 
Norsk Friluftsliv framgår det at det kan være mulig å oppnå gevinst, forsiktig anslått, opp mot 80 
milliarder kr pr år, dersom den inaktive delen av befolkningen øker aktivitetsnivået.  
Rapporten legger vekt på at anslagene er usikre, men «ikke mer usikre enn at det er gode grunner til 
å sette i gang tiltak, og sikre og tilrettelegge arealer for mer friluftsliv og fysisk aktivitet, spesielt i 
områder der folk flest bor».  
Det er derfor av stor betydning at anlegg og tiltak for friluftsliv og tilskudd til friluftslivsaktiviteter blir 
prioritert i de statlige, fylkenes og kommunale budsjetter. Det må skapes forståelse i 
kommunene/fylkeskommunene for at de økonomiske rammene til friluftsliv må økes vesentlig fordi 
økt støtte til friluftslivet er godt, forebyggende og lønnsomt folkehelsearbeid.  
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3 OOFs arbeidsområder – mål og tiltak  
OOFs 5 arbeidsområder:  
• Marka  
• Byggesonen - grønnstruktur i medlemskommunene 
• Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest 
• Friluftslivets økonomiske rammebetingelser  
• OOFs organisasjon – kompetanse – økonomi  

3.1 Marka  
OOF skal sikre og ta vare på Marka, markagrensa og dens natur- og kulturverdier. Marka gir 
muligheter for å kunne drive friluftsliv, fysisk aktivitet med gode opplevelser knyttet til natur, 
kulturlandskap og markakulturen.  

Mål 1: Følge opp markaloven og sikre markagrensa  
OOF skal i perioden:  
• følge opp og påse at markaloven og annet lovverk som berører Marka etterleves og forvaltes på 

en god og betryggende måte.  
• si klart fra når det foreslås tiltak eller regelendringer som ikke er i tråd med markaloven eller 

markalovens intensjoner.  
• arbeide for at markagrensa ligger fast og utvide grensa der det er naturlig.  
• arbeide for gode erstatningsområder ved eventuelle justeringer i markgrensa. 
• delta aktivt i Markarådet.  
• i forbindelse med forslaget til endringer i markaloven skal OOF arbeide for at loven gir klarere 

rammer for hva som kan tillates av tiltak i Marka og ikke svekke verneverdiene i dagens lov og 
sikre det overordnede ansvar som er tillagt Klima- og miljødepartementet og Statsforvalteren i 
Oslo og Viken. 

Mål 2: Marka skal være et friluftslivsområde for hele befolkningen  
OOF skal i perioden:  
• informere og motivere nye og mindre aktive grupper om Markas muligheter som 

friluftslivsområde.  
• arbeide for god og variert tilrettelegging i nærområdene til Marka som også vil gjøre det enklere 

for nye og mindre aktive grupper å bruke Marka.  
• arbeide for god atkomst til Marka fra bostedene, med vekt på stier, turveier, kollektivtransport 

samt utfartsparkering der det ikke er kollektivtilbud.  

Mål 3: Tilretteleggingen skal være balansert, i tråd med markaloven og skje 
gjennom god dialog mellom brukergruppene  
OOF skal i perioden:  
• arbeide for god dialog mellom brukergruppene, organisasjonene, grunneierne og kommunene 

for å finne gode omforente løsninger på tilretteleggingen i Marka.  
• arbeide for tilrettelegging som hindrer eller reduserer skade på naturen som følge av økt bruk av 

Marka og endringer i klima.  
• arbeide for at tilretteleggingen ikke skal være mer omfattende enn nødvendig, slik at en unngår å 

skade viktige naturverdier og muligheter for naturopplevelse.  
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• arbeide for at tilretteleggingen skal være størst i avgrensede områder i Markas randsone og avta 
lengre inn i Marka.  

• arbeide for å styrke kompetansen, organiseringen og finansieringen av tilretteleggingen i Marka.  

Mål 4: Flerbruken skal skje på en sikker og trygg måte, i tråd med 
markaloven, ikke skade verdifull natur og avklares gjennom god dialog 
mellom brukergruppene  
OOF skal i perioden:  
• ha en sentral rolle i løsningen av eventuelle flerbrukskonflikter i Marka.  
• arbeide for at aktivitetene ikke medfører vesentlige skader på naturverdiene, og at brukere føler 

seg trygge i Marka.  
• arbeide for god informasjon og opplæring i skånsom bruk av Marka. Friluftslovens rettigheter og 

plikter må ligge til grunn for dette. 

Mål 5: Naturmangfoldet i Marka skal styrkes  
OOF skal i perioden:  
• arbeide for at alternative former for kommersielt skogbruk med vekt på naturmangfold, 

naturopplevelse og friluftsliv, blir benyttet i Marka, og vurdere å opprette et faglig forum for 
miljøvennlig skogbruk i Marka.  

• arbeide for at minst 10 % av arealet i Marka vernes mot skogbruk (naturmangfoldloven eller 
friluftslivsområde etter § 11 i markaloven), under forutsetning av at vernet ikke hemmer 
friluftslivsaktiviteter når disse aktivitetene ikke er en trussel mot verneverdiene.  

• arbeide for at kunnskapsgrunnlaget om kulturverdiene og naturmangfoldet i Marka styrkes.  
• arbeide for at den mest verdifulle skognaturen prioriteres i frivillig-vern-prosessene. 
• støtte etableringen av Østmarka nasjonalpark som sikrer varierte friluftslivsaktiviteter, 

naturmangfold og gode og spennende naturopplevelser. 
• arbeide for å styrke medvirkningsmuligheter ved hogster i Marka, særlig knyttet til den nye 

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for Marka som gjelder fra 1. januar 2022.  

Mål 6: Klimaendringene krever styrket tilrettelegging i Marka  
OOF skal i perioden:  
• samarbeide med kommunene og organisasjonene for å finne gode løsninger på 

klimautfordringene i Marka som ivaretar både naturen og friluftslivsaktivitetene.  

Mål 7: Verne om vann, vassdrag og kulturminner i Marka 
OOF skal i perioden:  
• bidra til at viktige kulturminner i Marka bevares. 
• bidra til å hindre inngrep i 100-meters-beltet som reduserer opplevelsesverdien, 

vassdragsnaturen og de historiske verdiene.  
• bringe fram et godt kunnskapsgrunnlag om dammer og fløtningsanlegg i Marka, med tanke på å 

bevare mest mulig av de kulturhistoriske verdiene og å ta vare på naturmiljøet og friluftslivet i 
tilknytning til disse dammene og anleggene.  

• bidra aktivt i prosesser der det planlegges endring av dammer og fløtningsanlegg.  
• følge opp saker der regulerte vann i Marka, som er viktige for natur og friluftsliv, trues av 

nedleggelse og påse at sakene behandles etter markaloven. 
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3.2 Byggesonen – grønnstruktur i medlemskommunene  
OOF skal arbeide for å sikre at befolkningen har god tilgang til turveier, attraktive friluftsområder og 
uberørt natur i sine nærområder, for naturopplevelse, rekreasjon, fysisk aktivitet og bedre helse.  

Mål 1: Sikre grønnstruktur og god tilgang til grønne arealer 
OOF skal i perioden:  
• følge opp at kommune- og fylkesplaner, VPOR (Veiledende plan for offentlig rom) og 

områdeplaner ivaretar og sikrer grønnstruktur.  
• arbeide for at kommunene aktivt bruker sin lokale «Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder» i sitt arbeide med planer o.l. 
• arbeide for en sammenhengende grønnstruktur fra der folk bor i byggesonen og ut i 

Marka/skogområder eller til attraktive områder ved vann/vassdrag/fjorden.  
• være svært kritisk til nedbygging av viktig grønnstruktur som ikke erstattes av ny i 

utbyggingsområder. 
• arbeide for at kommunene lager gode og helhetlige planer for turveier, sykkelveier, skiløyper, 

stier, snarveier og lignende.  
• arbeide for gjenåpning av vassdrag og utbygging av turveier langs vassdrag, som bidrar til natur- 

og kulturopplevelser, og der vi samtidig tar vare på naturmangfoldet. 
• arbeide for god skilting og merking og særlig fra/til kollektivknutepunktene til/fra Marka og 

andre attraktive friluftslivsområder. 
• følge opp forslaget om en «Langsiktig grønn grense» rundt fortettingsområdene/knutepunktene.  
• anbefale at kommunene tar i bruk arealregnskap i sine planer. 

Mål 2: Styrke mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet  
OOF skal i perioden: 
• følge opp kommunenes planer for friluftsliv og fysisk aktivitet.  
• arbeide for at innbyggerne, spesielt i fortettingsområdene, har gode muligheter for friluftsliv og 

fysisk aktivitet utendørs i nærmiljøet.  
• arbeide for at kommunene vedtar at ingen innbyggere i kommunene har mer en 250 meter til 

nærmeste turvei eller friluftsområde.  

Mål 3: Sikre naturmangfoldet i byggesonen  
OOF skal i perioden:  
• arbeide for at medlemskommunene utarbeider kommunedelplaner for naturmangfold.  
• arbeide for sikring av naturmangfold i viktige planer.  



 17 

3.3 Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest  

Mål 1: Utjevne forskjeller og styrke tilbudet, kunnskapen og ferdigheter i 
friluftsliv  
OOF skal i perioden:  
• arbeide for å styrke friluftslivsaktiviteten, særlig for de mindre aktive gruppene.  
• arbeide for at kommunene utarbeider planer som har tydelige mål om styrking av opplæring i 

friluftsliv gjennom barnehage, skole, SFO/aktivitetsskole og som også bidrar til et styrket tilbud 
om friluftslivsaktiviteter i fritiden.  

• arbeide for å styrke utlånsordninger og andre tiltak som gjør det enklere å delta i 
friluftslivsaktiviteter. 

• bidra til økt kunnskap om natur og friluftsliv, og betydningen for folkehelse, gjennom våre 
pedagogiske opplegg og praktiske aktiviteter.  

• arbeide for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse har muligheter for et aktivt friluftsliv. 	
• videreføre og videreutvikle vårt opplæringstilbud for våre medlemskommuner i samarbeid med 

medlemsorganisasjonene. 
• tilby variert og målrettet friluftslivsopplæring for innvandrere og andre brukere som trenger det 

mest. 
• gjennomføre åpne arrangementer som Markadagen, Flerkulturell friluftsfest i Oslo og i Viken 

(Lillestrøm) o.l. 
• gjennomføre en evaluering av OOFs opplæringstiltak.  

Mål 2: Videreutvikle Frognerseteren friluftssenter  
OOF skal i perioden:  
• benytte senteret som base for friluftsaktiviteter og opplæring av prioriterte målgrupper med 

blant annet skidager, kanopadling, naturbasert læring, høsting, matlaging på bål m.m.  
• videreutvikle pedagogiske opplegg.  
• benytte senteret til møter, seminarer osv.  
• sørge for stabile økonomiske rammer.  
• videreformidle erfaringene med aktivitetene på senteret.  

3.4 Friluftslivets økonomiske rammebetingelser  

Mål 1: Bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i regionen 
OOF skal i perioden:  
• arbeide for å øke de økonomiske rammene for friluftslivet i regionen.  
• skape forståelse i kommunene/fylkeskommunene for at støtte til friluftslivet er godt, 

forebyggende og lønnsomt folkehelsearbeid.  
• støtte og samarbeide med Friluftsrådenes Landsforbund for å få gjennomslag for å øke de 

statlige tilskuddene til friluftslivet.  
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3.5 OOFs organisasjon – kompetanse – økonomi  

Mål 1: OOF skal være et kompetansesenter og høringsinstans for Marka og 
byggesonen  
OOF skal i perioden:  
• styrke natur og friluftslivet i regionen ved å være en møteplass og kompetanseorgan for 

medlemmene når viktige saker kommer opp.  
• avgi høringsuttalelser i større saker som gjelder Marka og byggesonen.  
• arrangere møter, kurs og konferanser og arrangere minst et medlemsmøte per år.  
• profilere arbeidet overfor politikere og administrasjonene i medlemskommunene, ved blant 

annet å besøke alle ordførere/rådmenn i medlemskommunene regelmessig. 
• bidra til etablering av samarbeidsorgan for friluftsliv i kommunene hvor dette faller naturlig.  
• styrke friluftslivet i Oslo ved å bidra til å etablere Friluftslivets samarbeidsutvalg i bydelene (FSU) 

og å lede forumet Oppdag nabolaget.  
• delta i Viken fylkeskommunes Samarbeidsråd for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, annet hvert 

år, ambulerer med Oslofjorden Friluftsråd. 
• revidere «Håndbok for markaloven», om nødvendig. (Håndboka ble revidert i 2021.) 
• informere medlemsorganisasjonene og kommunene, om det som skjer i regionen av 

større/relevante høringssaker, kurs, seminarer og andre arrangementer hver 14. dag, gjennom 
nyhetsbrevet «Friluftsnytt», i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus. 

• ha en oppdatert og relevant hjemmeside og benytte Facebook og lignende kanaler.  
• holde et høyt kompetansenivå internt gjennom rekruttering og skolering av medarbeidere.  
• utføre konsulentoppdrag innen friluftsliv for kommuner, fylkeskommuner, 

forskningsinstitusjoner o.l. om det er et behov og om OOF har kapasitet. 
• utrede nærmere OOFs rolle i lys av andre organisasjoner. 
• videreføre samarbeidet med FNF Oslo og FNF Akershus. 

Mål 2: Sikre en forutsigbar og stabil økonomi for å trygge drift og prosjekter i 
OOF 
OOF skal i perioden:  
• ha god oversikt over organisasjonens økonomiske situasjon.  
• arbeide offensivt for å sikre midler til drift og aktiviteter gjennom å styrke basisfinansieringen ved 

å øke kontingenten og prosjektfinansieringen ved å holde seg oppdatert på hva som er 
tilgjengelig av mulig prosjektstøtte.  

• arbeide for at prosjekter som går over flere år, får forutsigbare og flerårige tilskudd.  
• synliggjøre verdien av økonomiske bidrag ovenfor de som finansierer organisasjonens drift og 

prosjekter.  
• arbeide for å øke kontingenten. 
 


