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Tre fornøyde deltakere på Friluftsskolen i Bærum, som OOF
arrangerte i samarbeid med DNT Bærum Turlag i 2019.
Foto: Anne Marie Dalen
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Deltakere på Friluftsskolen i
Bærum, som OOF arrangerte
i samarbeid med DNT
Bærum Turlag i 2019:
Foto: Anne Marie Dalen

Lederens sider
2019 har vært et aktivt og begivenhetsrikt år for Oslo
og Omland Friluftsråd. Vårt oppdrag som vaktbikkje
og positiv pådriver for friluftslivet, mener jeg vi har
oppfylt på en god måte. Vi har samvittighetsfullt og
konstruktivt gjennomført en omfattende handlingsplan, som styret la fram for årsmøtet i april i fjor.
Handlingsplanen er tuftet på langtidsplanen og er et
godt verktøy som viser retning og konkret innhold
på hva vi skal jobbe med og stå for i et kort og lengre
perspektiv.
For OOF er det tette og gode samarbeidet med våre
medlemskommuner og organisasjoner avgjørende.
Vi har også i samarbeid med Akershus fylkeskommune
fulgt nøye opp viktige forberedelser til den nye Vikenregionen.
En stor takk til alle som har bidratt. Det gjelder styret,
administrasjonen, alle våre medlemsorganisasjoner og
kommuner. Her følger en oppsummering av året vi har
lagt bak oss.

4 // Lederens sider

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er avsluttet

En stor og viktig sak for natur- og friluftslivet i Oslo er avsluttet etter
et grundig og godt arbeid av OOF. Jeg finner særlig grunn til å framheve
den enorme innsatsen til vår rådgiver Johan Hval.
I 2017 inngikk OOF, i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd en
avtale med Oslo kommune om kartlegging og verdsetting av kommunens
friluftslivsarealer. Dette har vært et nasjonalt prosjekt som er gjennomført
i alle kommuner i landet. I Akershus er det fylkeskommunen som har
koordinert arbeidet og de fleste kommunene i vår region er i ferd med
å avslutte arbeidet.
Dette har vært et stort og viktig arbeid som OOF har utført sammen
med Oslofjorden Friluftsråd. Alle Oslos 15 bydeler er kartlagt i et nært og
godt samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo. Arbeidsgruppene i de 10 bydelene/
markaområdene som OOF har hatt ansvaret for, har til sammen kartlagt 914
friluftslivsområder og 66 frivillige har nedlagt nesten 1000 timer. I tillegg har
9 ansatte i bydelene og Bymiljøetaten nedlagt ca. 180 timer i prosjektet.
OOF har brukt litt over 2000 timer gjennom 3 år fra 2017 til 2019.
Full honnør til alle de frivillige som har bidratt med lokalkunnskap og
engasjement og som har gjort kartleggingen mulig. Jeg håper derfor at Bymiljøetaten
nå gir de frivillige en fortjent påskjønnelse.
Et stort og viktig arbeid er avsluttet og sluttrapport er overlevert
Bymiljøetaten. Jeg mener at vi kan være stolte av vårt arbeid, og vi kan være trygge
på at Oslos friluftslivsområder er verdsatt og kartfestet grundig og helt i tråd med
metodikken som Miljødirektoratet har utarbeidet.
Nå regner jeg med at Bymiljøetaten følger opp det gjenstående
digitaliseringsarbeidet i kommunen og at resultatene sendes til Miljødirektoratet/
naturbase slik at resultatene blir tilgjengelig for kommunens ansatte og for
offentligheten.
For framtidig aktivt bruk er det viktig at alle aktører, kommune, organisasjoner
og næring blir kjent med kartleggings- og verdsettingsprosjektet, slik at resultatene
snarest mulig kan komme til nytte.

Oslo og Omland Friluftsråd
har, sammen med Oslofjorden Friluftsråd, gjennom
3 år ledet arbeid med
Kartlegging og verdsetting
av Oslos friluftslivsområder.
I 2019 ble vi ferdig med
dette arbeidet. Her fra
arbeidsgruppa for Østmarka.
Foto: Johan Hval

Den lange veien fram til markaloven

I Oslomarka – håndbok for friluftsfolk utgitt av Oslomarkas Friluftsråd i desember
1937 uttalte redaktør Hans Amundsen blant annet, sitat:
«Østmarka, Nordmarka,Vestmarka! For en jubel det er i disse navn, en naturgledens
sang i alle sinn. Ingen navn har bedre klang, og ingen steder vi kjenner er sterkere
preget av friluftslivets brede demokrati.Vi samler det hele i betegnelsen Marka. Den er
treningsplassen for vår ungdom. Den gir hvile og styrke til alle. Den frisker på humøret
og arbeidsevnen. Rik og variert er denne Markas natur.Terreng og vegetasjon veksler i
dette skoglandet som er et Norge i miniatyr. Snaue koller som minner om vidda, dype
«vestlandsstup», fjord og blinkende vann, fossende elver, småbruk og plasser, et dyreliv som
tar seg opp – skog, skog, tømmerskog, og plass til alle.
For hvert år blir vi flinkere til å vandre. Og enten vi søker inn i herligheten fra nord, sør,
øst eller vest, så føler vi at vi trenger hele dette området.Vi har intet å avstå av det som nu
utgjør vårt friland.
Skulde denne skogmarka, som vi i stigende utstrekning legger beslag på bli amputert
eller skjemt ut vilde det være en katastrofe. Et uerstattelig tap i arbeidet for folkehelsen, et
tap for hele allmenheten, sosialt og økonomisk.

Oslomarka – håndbok
for friluftsfolk ble utgitt
av i 1937 av Oslomarkas
friluftsråd, som etter hvert
skiftet navn til Oslo og
Omland Friluftsråd.
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Derfor er ønsket om å bevare skogtraktene for folket og friluftslivet så brennende,
ønsket om å bevare dem udelte som hele folkets naturpark sommer som vinter. Og dette
ønsket har ført til, at Oslomarkas friluftsråd er dannet til vern og vakt om helseheimen
vår», sitat slutt.
Denne erfarne entusiasmen og drømmen om Marka drev Oslo og Omland
friluftsråd (tidligere Oslomarkas Friluftsråd) gjennom tiår på tiår i forsvar for denne
udelelige Marka. Det startet i 1937 med utarbeiding av en generalplan for sikringen
av friluftsområder etter forslag fra sekretæren, kaptein Houge. Det fortsatte i
1939 med at styret nedsatte et sikringsutvalg som fikk i oppgave å undersøke de
forskjellige muligheter for sikring av Marka som friluftsområde. Houge var sekretær
for utvalget. På dette tidspunktet hadde Houge tegnet «den sorte strek» og i 1941
skrev han boka om Oslomarka som naturpark – et forslag til fredning av Stor-Oslos
og omliggende distrikters friluftsområder.
Dette var starten på en lang reise fram til at markaloven ble vedtatt av
Stortinget 2. april 2009.

Markering av 10 år med markaloven
Innføring i markaloven

OOF’ s markering av at markaloven var 10 år i 2019 startet med en konferanse
tidlig på året hvor lovens historikk, bakgrunn og gjennomgang av de viktigste
paragrafer ble presentert med stor deltagelse fra offentlige forvaltere og frivillige
organisasjoner.

Markaloven 10 år – en stor og ærefull markering

OOF markerte markalovens
10 årsjubileum med
blant annet et «Innføring
i markaloven»-kurs på
Skullerudstua i Østmarka.
Kurset var fulltegnet med
72 deltakere.
Foto: Emilie Forbes Holmen

Vi fortsatte med en jubileumskonferanse på 10-årsdagen 2. april med fullsatt sal
på Voksenåsen. Målet med konferansen var å se på de siste 10 års erfaringer og
framtidens utfordringer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus åpnet konferansen og
mange med eierskap til loven var med. Her var Erik Solheim og Heidi Sørensen som
var statsråd og statssekretær i Miljøverndepartementet under gjennomføringen av
loven, daværende statsråd i Klima- og miljødepartementet Ola Elvestuen, byråd i
Oslo Raymond Johansen, Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Nittedals
ordfører og leder i Markarådet Hilde Thorkildsen, seksjonsleder for
idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune Rune
Winum, avdelingssjef for skog i Bymiljøetaten i Oslo kommune Jon
Christiansen, Elin Børrud, professor i By- og regionplanlegging ved Institutt
for landskapsplanlegging, rådgiver i Miljødirektoratet Margrethe Skår,
Monica Larsen, lærer i mottaksklasser ved Haugerud skole, forfatter Jon
Gangdal som har skrevet boka «Drømmen om Marka – 100 års kamp for
friluftsliv» på oppdrag fra OOF, skogeier Carl Otto Løvenskiold, Henning
Wikborg, daglig leder i DNT-OO, Erik Eide, daglig leder i Skiforeningen,
Helge Gunnarsdottir, leder i Østmarkas Venner, Gjermund Andersen, leder
i NOA, daglig leder i Oslo Idrettskrets Magne Brekke, Rolf Hatlinghus fra
Norskog og vår egen Harald Irgens Jensen, førsteamanuensis ved UIO og
styremedlem i OOF.
Midtveis i programmet gjennomførte en inspirert Ketil Bjørnstad en spennende og
intens pianokonsert med tydelig referanse til natur, friluftsliv og Marka.
Dagen ble avsluttet med et tankevekkende kåseri av professor og biolog Dag
Hessen: Marka i den store sammenhengen. Hele konferansen ble bundet sammen av
forfatter Andreas Hompeland på en profesjonell og kunnskapsrik måte.
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OOF feiret markalovens
10-årsjubileum med stor
konferanse. F.v: Hans-Petter
Aas (OOFs styreleder),
Heidi Sørensen (tidligere
statssekretær), Erik Solheim
(tidligere statsråd), Carl Otto
Løvenskiold (skogeier) og
programleder Jon Gangdal
(forfatter). Foto: Steinar
Saghaug

Marka og markagrensa – en kjerneoppgave for OOF

Å sikre markagrensa og tilrettelegge Marka for friluftsliv, naturopplevelse og idrett
er en kjerneoppgave for OOF og må ses i et evighetsperspektiv. En markering som
gir kunnskap om en ærerik historie, arbeid og resultater gir et viktig grunnlag også
for kommende generasjoner til å kjempe for den opplevelsesrike Marka. Og for si
det med redaktør Amundsens ord fra 1937: «Vi har intet å avstå fra det som nu
utgjør vårt friland».
Jeg synes det er positivt å registrere at markakommunene, 16 av dem, gjennom
sine kommuneplaner respekterer markagrensa og planlegger utfra at grensa skaper
en bygge- og rekreasjonssone. Dette gir forutsigbarhet i den langsiktige by- og
stedsutviklingen.
Samtidig kan jeg konstatere, og ønsker velkommen, at enkelte kommuner som
ikke har sin grense mot Marka, også vil innarbeide en juridisk bindende grense i
sine langtidsplaner som markerer en bygge- og rekreasjonssone. Jeg vil nevne at
Frogn kommune, etter aktiv og kunnskapsrik innsats av Frognmarkas Venner har
kommet langt i dette arbeidet. Dette arbeidet har også politisk støtte i Regjeringens
handlingsplan for friluftsliv hvor kommunene «oppfordres til å fastsette langsiktige
utbyggingsgrenser mot markaområder og friluftsområder i kommunale arealplaner ved å
bruke hensynssoner eller arealformålet grønnstruktur».
Jeg må likevel dessverre også konstatere at 2019 har vært året som markagrensa og Marka har blitt utfordret særlig av staten ved Regjeringen.
Det gjelder endringer i § 2 markagrensa som åpner for at departementet kan
gjennomføre innskrenkende grensejusteringer når «vesentlige samfunnsinteresser»
gjør det nødvendig. Å innføre ordene «vesentlige samfunnsinteresser» mener vi
åpner for krevende fortolkninger og en eventuell ny praksis selv om det samtidig
presiseres at arealmangel som følge av utbyggingspress i regionen ikke utgjør en
vesentlig samfunnsinteresse.
Og det gjelder bygging av en sykehusinstitusjon innenfor markagrensa på Ila i
Bærum hvor det er sent ut en reguleringsplan på høring. I denne saken har både
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Klima- og miljødepartementet konkludert
med at tiltaket strider mot markaloven. Siste ordet er ikke sagt i denne saken og
vi har i vår høringsuttalelse bedt om at det utredes alternativer utenfor Marka slik
både Klima- og miljødepartementet og Bærum kommune har forutsatt. Helse SørØsts idefaserapport tilfredsstiller ikke KLD’ s krav om å utrede et tredje alternativ
utenfor Marka.Vi mener derfor at den framlagte reguleringsplanen må avvises fordi
den ikke inneholder et slikt tredje alternativ.
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Og gjennom endring av markalovens § 10 åpner Regjeringen for å tillate
el-sykling på stier i Marka. Med støtte fra de aller fleste natur- og friluftslivsorganisasjoner og de største grunneierne i Marka, har vi hatt møter med daværende
statsråd i KLD Ola Elvestuen og Stortingets energi – og miljøkomite. Jeg registrerer
nå at de fleste kommunene har inntatt «en vente å se holdning» og at Oslo
kommune, byrådet og bystyret gjennom behandlingen av «mål og retningslinjer for
forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger» har sagt nei til el-sykling på stier i
Oslos del av Marka.

Sikre natur- og friluftsområder, grøntstruktur og turveier i byggesonen

For å sikre en miljø – og klimavennlig steds- byutvikling skjer det nå en fortetting i
sentrale strøk, langs bane og ved kollektivknutepunkter som en klar konsekvens av
nasjonale og regionale areal – og transportplaner. I denne overordnede strategien
mener OOF det er svært viktig å sikre gode, solrike grøntområder, parker og
turveier i utarbeidede områdeplaner og i gjennomføringen av byggeprosjekter. Det
skal være korte avstander mellom bolig – og grøntområder, turveier og parker.
I begynnelsen av februar gjennomførte vi en konferanse med rundt 100
deltagere hvor vi belyste hva en fortettingspolitikk betyr for befolkningens
muligheter for naturopplevelse, rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet.
Konferansen berørte mange viktige og interessante temaer som «forskning på
kompakte og tette byer/tettsteder» ved professor Elin Børrud, «økosystemregnskap
i Oslo og Akershus» ved seniorforsker David Barton, «hvordan sikrer politikerne
friluftsliv og grøntstruktur i fortettingsområdene» ved ordførerne Ole Jacob
Flæten i Skedsmo kommune, Lene Conradi i Asker kommune og Lan Marie Berg,
samferdsel og miljøbyråd i Oslo kommune og «hvordan sikrer planene friluftsliv
og grøntstruktur i fortettingsområdene» ved Kristin Selvig, plan- og bygningssjef i
Skedsmo kommune og Morten Wasstøl, avdelingsdirektør i Plan og bygningsetaten i
Oslo kommune som også snakket spesielt om Hovinbyen i Oslo.

Salen på Vega Scene i
Oslo var full under OOFs
konferanse Friluftsliv og
fortetting - hvordan sikre
friluftsliv og grøntstruktur i
fortettingsområdene. Foto:
Emilie Forbes Holmen
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Skogbruk med vekt på naturmangfold,
naturopplevelse og friluftsliv

I vår handlingsplan for 2019 står det at OOF «skal arbeide for at alternative former
for kommersielt skogbruk med vekt på naturmangfold, naturopplevelse og friluftsliv blir
utredet og utprøvd i Marka. Arrangere skogdag i Marka der dette emnet er tema».
I nært, åpent og godt samarbeid med Det norske Skogselskap ble det
gjennomført en vellykket og opplysende konferanse med nærmere 100 deltagere til
stede på Losby Bruk. Et svært viktig spørsmål framover er hvordan skogen i Marka
skal forvaltes.Vi ønsket å belyse hvilke fordeler og ulemper forskjellige hogstformer
har for friluftsliv, naturmangfold og økonomi og hvilken rolle hogstformene kan
spille i det framtidige skogbruk. Mange gode og opplysende foredrag ga meg troen
på at det skal være mulig å finne alternative hogstformer som på en bedre måte
sikrer naturmangfoldet og et variert skogbilde enn dagens tradisjonelle flatehogst,
også innenfor økonomiske rammer som skogeierne kan akseptere. For OOF blir
det viktig å følge opp denne saken i 2020.

Opplæring og inkludering i friluftsliv
– betydelig økte prosjektmidler

I tillegg til det friluftspolitiske har vi også i år hatt et omfattende opplæringstilbud
til de gruppene som trenger det mest. Og det er grunn til å være stolte av det vi
får til med begrensede midler. Det er en glede å kunne framheve vårt engasjerte
og innholdsrike arbeid med å introdusere Marka og friluftsliv for nyankomne
innvandrere i regionen, gjennom vårt undervisningstilbud for voksenopplærings- og
mottaksklasser, og vår ferieleir for flyktningfamilier.
OOFs arbeid med inkludering av innvandrergrupper i friluftsliv startet
allerede i 1993 og har utviklet seg til dagens introduksjonstilbud for mottaks- og
voksenopplæringsklasser. Tilbudet retter seg til alle våre medlemskommuner og i
2019 ble det gjennomført 150 undervisningsdager med 3890 elever.
For første gang i OOFs historie passerer vi 2 millioner med god margin i
prosjektmidler i 2019. Gjennom grundig, aktivt og kunnskapsrettet arbeid over
flere år har vi bygget opp tillit hos våre forskjellige bidragsytere, offentlige som
private. Jeg retter en inspirerende og motiverende takk til Miljødirektoratet,
fylkeskommunene Akershus og Oslo, Oslo kommune gjennom Velferdsetaten,
Bymiljøetaten og Enhet for mangfold og integrering og fra Gjensidigestiftelsen og
Sparebankstiftelsen. Dere gjør det mulig å gjennomføre friluftslivsaktiviteter, til
stor glede og økt trivsel, blant mange barn og unge med forskjellige og spesielle
livssituasjoner.

Flerkulturell friluftsfest i sol, snø og
stor stemning

Årets store høydepunkt var også i år den flerkulturelle friluftsfesten som ble
gjennomført for 4. gang på Sognsvann med 2800 deltagere. Det var stor stemning
med skinnende sol på Sognsvann da byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen åpnet
og deltok på friluftsfesten. Nytt av året var tydeliggjøring av Oslo som europeisk
miljøhovedstad gjennom økt oppmerksomhet på miljø og bærekraft i de ulike
aktivitetene.

Markasamlingen på Losby
ble en suksess med mange
deltakere.Temaet var
«Alternative hogstformer i
skogbruket», og dagen ble
arrangert i et samarbeid
mellom OOF og Skogselskapet.
Foto: Johan Hval
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For OOF er målet at den flerkulturelle friluftsfesten skal styrke deltakernes
kunnskap, interesse og begeistring for friluftslivet.Vi ønsker å synliggjøre de
enkelte organisasjonenes tilbud for å gjøre deltagerne kjent med og kunne ta
del i disse. Gjennom organisert læring håper vi at dette kan være starten på at
deltakerne blir i stand til å drive friluftsliv på egenhånd. Og de fleste natur – og
friluftslivsorganisasjonene bidrar til å gjøre dagen til en suksess.
En stor takk til elever fra Skedsmo voksenopplæring og Natur videregående
skole som gjorde en kjempeinnsats og bidro med frivillige som funksjonærer,
premieutdelere, oppvarmingsdans og egne aktiviteter.
Jeg kan gjenta det jeg sa i 2018; den flerkulturelle friluftsfesten har kommet for
å bli, takket være våre entusiastiske og kunnskapsrike aktivitetsmedarbeidere,
Anne Marie Dalen og Bent Martinsen. Jeg gleder meg til festen i 2020.

Frognerseteren Friluftssenter fortsetter
sin positive utvikling

På slutten av 2019 reviderte og videreførte vi samarbeidsavtalen med Erik Sture
Larres stiftelse til Friluftslivets Fremme. I avtalen framgår det at OOF har ansvaret
for opplæringen i bruken av Marka blant barn og unge, eventuelt voksne, knyttet
til Frognerseteren Friluftsenter. Avtalen gjelder fra 1. desember 2019 og opphører
30. november 2024. Avtalen fornyes automatisk med 5 år av gangen hvis ikke en av
partene sier den opp med 6 måneders varsel før utløpet av en avtaleperiode.
OOF har et godt, konstruktivt og hyggelig samarbeid med Sten Sture Larre
som nå leder Stiftelsen. Og samarbeidet er i stadig positiv utvikling. Dette gjelder
særlig våre undervisningsopplegg og kurs for lærere, og i 2019 hadde vi 140
opplæringsdager på senteret.
Jeg synes også det er stor grunn til å være stolt av det positive, inspirerende
og innholdsrike samarbeidet som Tom Fremstad og Sten Sture Larre har utviklet
sammen med KORK som stiller opp med superkvalitet i alle ledd. I år toppet det
seg med tre fantastiske konserter sammen med DiDerre. Dette skulle Erik Sture
Larre fått oppleve. Han som hadde ideen og bygde Amfiet som gjør det mulig å
arrangere «Live i Marka».

I 2019 gjennomført OOF
150 undervisningsdager
i friluftsliv for 3890
elever fra mottaks- og
voksenopplæringsklasser i
Oslo og Akershus.
Foto: Emilie Forbes Holmen
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Behovsplan for idrett og friluftsliv i Oslo
for 2021-2030

Som grunnlag for budsjettarbeidet i Oslo kommune er det utarbeidet en
behovsplan for idrett og friluftsliv. Dette er først og fremst en areal- og anleggsplan
knyttet til kommunens investeringer i idrett og friluftsliv.
I 2019 ble vi invitert til å komme med innspill på rullering av planen for 20212030. Her roste vi dokumentet, men påpekte at bevilgningene til friluftslivet ikke var
store nok og at vi har forventninger om vesentlig økning i beløpene framover.
En økning med 30 millioner i 2019 er en positiv begynnelse som blant annet
har medført at Sørli gård er fullfinansiert. Og det er særlig hyggelig å konstatere at
arbeidet med hovedbygningen er i gang og en entusiastisk forvalter, Ragna Kronstad,
er tilsatt. I bladet til Østmarkas Venner, Nytt fra Østmarka, uttaler hun glede og stor
takknemlighet for at hun får være med på å utvikle Sørli til en frilufts-og besøksgård.

Styrke grunnfinansieringen til naturog friluftslivsaktiviteter

Vi har også i år vært opptatt av de økonomiske rammene for friluftslivet. Stadig
flere peker på friluftslivets betydning for samfunnet og folkehelse, men rammene
reflekterer ikke det ansvaret som legges på friluftslivet. Målet er å få flere til å utøve
et uorganisert friluftsliv. Det gjør det nødvendig at langt flere får en god og variert
basisopplæring i friluftslivet.
Vi har derfor vært opptatt av at de organisasjonene som jobber med friluftslivsopplæring, må få en bedre basisfinansiering. Men, å få til et større økonomisk løft til
aktivitet er et krevende og langsiktig arbeid, der vi har startet i Oslo med samtaler
med byrådet.

Samarbeid med Akershus fylkeskommune
og forberedelser til nye Viken
OOF har et givende og inspirerende samarbeid med Akershus fylkeskommune.
I 2019 har nye Viken vært et tema og det er hyggelig å kunne berømme
fylkeskommunen for god og regelmessig informasjon om utviklingen av den nye
regionen.
Vi møter Viken med positive og konstruktive forventninger og har stor tro på
et aktivt og innholdsrikt samarbeid om utvikling og gjennomføring av forskjellige
friluftslivsaktiviteter.
Samtidig har vi kartlagt behovet for deltakelse i friluftsråd i de kommuner i
Akershus som ikke er medlemmer i OOF. Her skal vi avgi rapport i 2020.
Vi har hatt stimulerende og viktige møter med Lene Conradi, ordfører i nye
Asker kommune som nå inkluderer tidligere Asker, Røyken og Hurum, ordfører
Hanne Opdan i Nordre Follo som inkluderer tidligere Ski og Oppegård kommuner
og tidligere ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune som slås sammen
med Sørum og Fet kommuner til Lillestrøm kommune. Det er en stor glede å
ønske våre nye kommuner, fra 01.01.2020, velkommen som medlemmer og vi ser
fram til et givende og innholdsrikt samarbeid om styrking av natur- og varierte
friluftslivsaktiviteter.

«Behovsplan for idrett og
friluftsliv 2021-2030» i Oslo,
er en viktig sak for OOF.
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Etter kommunevalget i 2019 er det valgt 7 nye ordførere i våre medlemskommuner. Det gjelder Rælingen, Lillestrøm, Ringerike, Nordre Follo, Enebakk og
Jevnaker. I 2020 ønsker vi å besøke de nye ordførerne for å gjøre dem kjent med
OOF’s natur- og friluftspolitiske arbeid og aktiviteter.

Takk for formidabel innsats i et svært
aktivt år

Det er en glede og ære å kunne lede et styre som bidrar til gode, motiverende
og kunnskapsrike samtaler og diskusjoner som gir konstruktive og handlekraftige
resultater. Og en spesiell takk til organisasjonene for inspirerende og resultatorientert samarbeid.
Vårt organisatoriske og evigeide mål er å skape dialog som motiverer til felles
forståelse og handlekraft mellom organisasjonene og mellom organisasjonene
og kommunene.Vi skal gjennom vårt arbeid og våre aktiviteter sikre og utvikle
grøntstruktur med ferdselsårer og elvekorridorer i byggesonen, stå opp for
markagrensa og Marka og for et godt og harmonisk samspill mellom ulike natur- og
friluftslivsaktiviteter og brukergrupper.
Og til slutt mange, mange takk til en fantastisk aktiv, entusiastisk, kunnskapsrik
og utholdende administrasjon, til et givende og aktivt samarbeid med våre
organisasjoner og kommuner som bidrar til et aktivt og allsidig friluftsliv og
naturopplevelser for sine innbyggere.
Skullerud, 13. mars 2020

Hans-Petter Aas
Styreleder i OOF

Flerkulturell friluftsfest 2019,
ble åpnet av byrådsleder
i Oslo Raymond Johansen.
Her flankert av OOFs
styreleder Hans-Petter Aas
(t.v.) og generalsekretær Tom
Fremstad (t.h.). Foto: Johan
Hval
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Å ta vare på naturmangfoldet står sentralt
i OOFs arbeid i våre 16
medlemskommuner.
Foto: Steinar Saghaug

Fakta om OOF
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er en
paraplyorganisasjon for 42 naturvern- og
friluftsorganisasjoner, velforbund og idrettsorganisasjoner. Disse representerer en medlemsmasse
på om lag 500 000, i og utenfor Oslo. I tillegg er 16
kommuner og to fylkeskommuner medlemmer.
Medlemskommunene har nær 1,2 millioner innbyggere
tilsammen. OOF ble etablert i 1936 og har siden
arbeidet kontinuerlig med marka-, friluftslivs- og
naturvernspørsmål.

Medlemmer

Medlemsmassen har ikke endret
seg det siste året, men vi har
fjernet Sørmarkas Venner fra
medlemslisten fordi vi ikke kan se
at foreningen eksisterer lenger.
Fra og med 1. januar 2020 er det
en del større endringer på grunn
av kommunesammenslåinger, men
det blir ikke registrert før i neste
års årsberetning.

Friluftslivs- og naturvernorganisasjoner, velforbund,
og idrettsorganisasjoner:
•
•
•

Fylkeskommuner

•
•
•
•
•
•

Kommuner

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslo
Akershus

Asker
Bærum
Enebakk
Gjerdrum
Jevnaker
Lier
Lørenskog
Nannestad
Nittedal
Oppegård
Oslo
Ringerike
Rælingen
Røyken
Skedsmo
Ski

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akershus Krets av Natur
og Ungdom
Akershus Skikrets
Arbeidernes Jeger- og
Fiskerforening
Bondeungdomslaget
Bygdelagssamskipnaden i Oslo
Bærekraftig Follo
Bærum Natur- og Friluftsråd
Bærum Velforbund
Den Norske Turistforening
Oslo og Omegn
Det Norske Skogselskap
4H 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 Akershus
Norges Jeger- og
Fiskerforbund Oslo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norsk Organisasjon for
Terrengsykling Oslo og
Omegn
Norsk Ornitologisk Forening
avd. Oslo og Akershus
Oslo Bedriftsidrettskrets
Oslo Elveforum
Oslo Idrettskrets
Oslo Krets av 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
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OOFs styre ble invitert til befaring
hos Løvenskiold Skog AS. Fra
venstre Hanne Toftdahl (OOF
styre), Carl Gustaf Rye-Florentz,
Lars Wilhelmsen (OOF styre),Tom
Fremstad (OOF adm.),Vigdis Jynge
(OOF styre), Harald Irgens Jensen
(OOF styre), Ingeborg Fønstelien
(OOF styre), Are Heden (OOF styre),
Hans-Petter Aas (OOF styre),
Øyvind Rørslett (OOF styre), Carl
Otto Løvenskiold, Sverre Seeberg,
og Martin Veastad (OOF styre).
Foto: Johan Hval

Årsmøtet 2019

OOFs årsmøte ble avholdt på Frognerseteren Friluftssenter 29. april 2019, med
Bernt Bull som møteleder. 39 stemmeberettigede fra organisasjoner og kommuner
samt OOFs styre var møtt fram, i tillegg til 11 ikke-stemmeberettigede fra OOFs
administrasjon, gjester og foredragsholdere.
Før selve årsmøtet holdt Rune Winum, avdelingsleder i Viken fylkeskommune et
interessant foredrag om den nye fylkeskommunen og friluftslivets plassering og rolle.

Styret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Hans-Petter Aas
Vigdis Jynge
Are Hedén
Hanne M. Toftdahl
Ingeborg Fønstelien
Lars Wilhelmsen
Martin Veastad
Øyvind Rørslett
Tessa Barnett
Harald Irgens-Jensen
Mari Ann Vinje

(valgt for 2 år)
(ikke på valg)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)

Valgkomiteen

Sverre A. Larssen (leder), Espen Jonhaugen, Ingvild Melvær Hansen og Silje
Fossbråten (alle valgt for ett år).
Alle valg var enstemmige.

Styrets arbeid i 2019

Det er avholdt ni styremøter, og styret har behandlet 90 saker i løpet av 2019.
Styret har også vært på tre befaringer i løpet av året.
Styremøtet i juni startet med en befaring på Sørli gård der Jon Karl
Christiansen fra bymiljøetaten informerte og viste oss rundt på den kommende
besøksgården.

OOFs administrasjon samlet
på Kjeholmen i Bærum i
juni 2019. Fra venstre: Bent
Martinsen (aktivitetsleder),
Anne Marie Dalen
(prosjektleder), Johan Hval
(rådgiver), Emilie Forbes
Holmen (prosjektleder
fram til 1. oktober) og Tom
Fremstad (generalsekretær).
Rannveig Ulimoen (økonomiog administrasjonsansvarlig)
sluttet 1. juni, mens Arnt
Møller (økonomi og
regnskap) begynte i august
og Snorre Gimse Storrø
(aktivitetsleder) begynte
1. september).

I slutten av august var styret invitert på befaring til Løvenskiold Skog.
Ved Sandungen ble vi orientert om eiendommens virksomhet av direktør
Carl Otto Løvenskiold og deretter fikk vi se nærmere på ei drift inne ved Katnosa,
før vi avsluttet med flott middag på bredden av den vakre innsjøen i Nordmarka.
I slutten av september var styret på befaring til den planlagte utvidelsen av
Grefsenkollen og Trollvann alpinanlegg. Bymiljøetaten ved Lise Jørstad viste oss
rundt og presenterte planene for styret. Bjørn Faafeng fra NOA deltok også under
befaringen.

OOFs æresmedlemmer og
hedersutnevnelser

Æresmedlemmer i OOF er Frithjof Funder, Finn Ramsøy (†), Oddvar Rolstad (†),
Bjørn Gløersen (†), Erik Sture Larre (†) og Nils Houge (†).
På årsmøtet i 2019 ble OOFs Hedersskål tildelt Sverre A. Larssen. Han er
tidligere daglig leder av DNT Oslo og Omegn og leder av OOFs valgkomite
gjennom mange år.

OOFs administrasjon
•
•
•
•
•
•
•
•

Tom Fremstad, generalsekretær
Johan Hval, rådgiver
Anne Marie Dalen, prosjektleder
Emilie Forbes Holmen, prosjektleder (fram til 1. oktober)
Bent Martinsen, aktivitetsleder
Snorre Gimse Storrø, aktivitetsleder (vikar fra 1. september)
Rannveig Ulimoen, økonomi- og administrasjonsansvarlig (60 % stilling ut mai)
Arnt Møller, økonomi og regnskap (30 % stilling fra august)

OOF har i tillegg flere medarbeidere som har bidratt på våre ulike
opplæringsaktiviteter. De har vært engasjert på timebasis.
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OOF har en sentral rolle i
Markarådet gjennom vår
styreleder Hans-Petter Aas,
som også er nestleder i rådet.
I juni 2019 var Markrådet på
befaring i Østmarka.
Fra venstre: Gro Koppen
(Oslo kommune),Trond
Løfsgaard (Fylkesmannen i
Oslo og Viken og sekretær i
Markarådet), Lene Conradi
(ordfører i Asker og medlem i
arbeidsutvalget), Hans-Petter
Aas, Erik Eide (Skiforeningen
og medlem i arbeidsutvalget).
Lederen av Markrådet er
ordfører i Nittedal, Hilde
Thorkildsen. Foto. Johan Hval

Deltakelse i forum, råd og organisasjoner
Samarbeidsforum for sykling i Marka

Medlemmer i sykkelforumet er: DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Norsk
Organisasjon for Terrengsykling (NOTS), Østmarkas Venner, Lillomarkas Venner,
IF Frøy og Bærum Natur og Friluftsråd, FNF Akershus, FNF Oslo og OOF.
DNT Oslo og Omegn har ledervervet i sykkelforumet og OOF innehar
sekretariatsfunksjonen. Det har ikke vært aktivitet i forumet i 2019.
Markarådet

Styreleder i OOF, Hans-Petter Aas, har vært nestleder i Markarådet og nestleder i
OOF, Vigdis Jynge, har vært vararepresentant i rådet.
FNF Akershus

Generalsekretær i OOF, Tom Fremstad, er styremedlem i FNF Akershus.
FNF Oslo

Styremedlem i OOF, Martin Veastad, er styremedlem i FNF Oslo.
Samarbeidsforum for vassdrag i Oslo (SaFoVa)

Styreleder Hans-Petter Aas er representant for OOF i Samarbeidsforum for vassdrag
i Oslo. Her deltar foruten OOF; Oslo Elveforum,Vann- og avløpsetaten (VAV),
Bymiljøetaten (BYM), Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten
(EBY) og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS). Det har vært avholdt to
møter i forumet i 2019.
Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger

Styreleder i OOF, Hans-Petter Aas, og generalsekretær i OOF, Tom Fremstad, er
med i styringsgruppa. I april 2019 deltok OOF på oppstartsmøte for arbeidet med
selve flerbruksplanen.
Rådgivende utvalg for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde

Utvalget er i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Johan Hval, er OOFs
representant i utvalget.
Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus

OOFs generalsekretær Tom Fremstad er medlem av Regionalt råd for anlegg og fysisk
aktivitet i Akershus, i regi av Akershus fylkeskommune.

Medlemskap i organisasjoner

OOF er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Det Norske Skogselskap
(DNS), FNF Oslo, FNF Akershus og Oslofjorden Friluftsråd.
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Hakloa ligger sentralt i
Nordmarka og mellom
30 og 40 km fra våre ytre
medlemskommuner; Asker i
sørvest, Ringerike i nordvest,
Nannestad i nordøst,
Lillestrøm i øst og Nordre
Follo i sør. Foto: Johan Hval

Marka og arealene i
byggesonen
En sentral oppgave for OOF er å ta vare på Marka og
de grønne lungene i byggesonen. Formålet er å sikre
befolkningen gode muligheter for naturopplevelser,
fysisk aktivitet og et allsidig friluftsliv. Presset på
arealene i regionen er store, særlig gjelder dette naturog friluftsområdene i vekst- og fortettingsområdene.
I 2018 ble markagrensa satt under press flere steder.
I 2019 vedtok Lier kommunestyre å legge et nytt
næringsareal innenfor markagrensa på Liertoppen.
På Ila i Bærum, innenfor markagrensa, ble en
reguleringsplan for en sykehusinstitusjon sendt ut
på høring. I Nittedal og Harestua ble markagrensa
endret ved en lovendring i april 2019 og på Taraldrud i
Marka bygges beredskapssenteret ved hjelp av statlig
reguleringsplan, mens den planlagte skytebanen i
kanten av Gjelleråsmarka ser ut til å være lagt på is.
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Oversikt over Markasaker

Markaloven er sentral i OOFs arbeid, og vi ønsker derfor å gi en oversikt over det
som skjer i tilknytning til loven og praktiseringen av den. OOF har i 2019 behandlet
og/eller utarbeidet høringsuttalelser på følgende saker knyttet til Marka:
• Markaloven endret i april 2019
• Forslag til endring av verneforskriftene for to landskapsvernområder
og 4 friluftslivsområder i Oslo/Marka
• Reguleringsplan for nytt psykiatrisk sikkerhetssykehus på Ila i Bærum
• Utvidelser av naturreservater på Skaugumsåsen i Asker/Vestmarka
• Forslag om nytt vernet friluftslivsområde etter Marklovens §11 ved
Trollvann i Lillomarka
• Forslag om ny turvei i Bærum/Vestmarka
• Forslag om oppgradering av alpinanlegget i Grefsenkollen/Trollvann i Lillomarka
• Forslag om nytt ski- og rulleskianlegg på Gaustadjordet/Snøparken ved Sognsvann

OOF er kritisk til endringene i Markaloven
Et flertall i Stortinget vedtok, 10. april 2019, regjeringens proposisjon til endring
av markalovens § 2, markagrensa og markalovens forbud mot bruk motoriserte
kjøretøy i marka, inkludert bruk av el-sykkel på sti i Marka. Opposisjonen stemte
imot disse endringene.
Lovendringen var i tråd med de signalene og de forslagene til lovendringene
som regjeringen tidligere hadde sendt ut på høring.Vi vil her kort gå gjennom
stortingets vedtak:

Endring av markagrensa i Nittedal og Lunner

Markagrensa er hjemlet i paragraf 2 i markaloven og en link til det digitale kartet
«Markagrensen» står helt til slutt i den digitale markaloven på lovdata.no.
Stortinget vedtok, i april 2019, å endre paragraf 2 slik at markagrensen kunne
endres ved Nittedal stasjon og ved Harestua stasjon i Lunner. Begrunnelsen er at
dette er i tråd med areal og transportplaner for regionen. Områdende erstattes
med tilsvarende store arealer i Nittedal kommune.
OOF hadde forståelse for dette forslaget, men vi var i vår høringsuttalelse
kritisk til at Lunner ikke fikk tildelt et eget erstatningsområde. Samtidig var vi godt
fornøyd med at departementet fastslo ”at en ikke kan forvente lignende forslag til
endringer i markagrensa i tiden fremover.”

Vi er ikke fornøyd med at «vesentlige samfunnsinteresser»
er blitt et kriterium for å endre markagrensa

Paragraf 2 ble også endret på et annet punkt, slik at adgangen til å foreta
innskrenkende justeringer av markagrensa gjennom forskrift, behandlet
og bestemt av departementet og ikke av Stortinget, utvides til å gjelde når
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, men det presiseres samtidig at
utbyggingspress og arealmangel ikke er en slik samfunnsmesssig interesse:
«Kongen kan gi forskrift om innskrenkende justeringer av markagrensen dersom vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Arealmangel som følge av utbyggingspress i
regionen, utgjør ikke en vesentlig samfunnsinteresse.»
OOF gikk i høringsuttalelsen fra 2017 imot dette «forslaget om å innføre
begrepet vesentlige samfunnsinteresser. Dette kan åpne for krevende fortolkninger
og invitere til en eventuell ny praksis». OOF har fulgt opp dette overfor statsråden
og i et høringsmøte i Stortingets energi og miljøkomite i januar 2019.

OOF var kritisk til flere av
endringene i Markaloven
som Stortinget vedtok i april
2019. Det gjaldt innføring
av begrepet «vesentlige
samfunnsinteresser» i
paragraf 2 og en endring av
paragraf 10, slik at el-sykling
på stiene i Marka blir tillatt.
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Ja til el-sykling på grusveiene i Marka - nei el-sykling på stiene

OOF sier et klart og tydelig ja til å sykle med el-sykkel på grusveiene i Marka.
El-sykkelen er et viktig transportmiddel som kan bidra til at enda flere kan oppleve
Markas flotte natur.
Vi sier samtidig et klart og tydelig nei til el-sykling på stiene. Ulempene med
el-sykling på stiene er økt risiko for slitasje og økt fare for flerbrukskonflikter
som følge av høyere fart o.l. Risiko for store ulemper kan være betydelig, men er
vanskelig å forutsi. Samtidig mener OOF at fordelene med el-sykling på stiene er
relativt begrensede. De fleste som driver med stisykling er godt trente og har i liten
grad behov for en elektrisk hjelpemotor for å komme seg fram.
Fra april 2019 ble det tillatt med el-sykling på stiene i Marka

De fleste natur- og
friluftsorganisasjoner i landet,
inkludert OOF, går imot
el-sykling på stiene i skog og
mark. Samtidig er OOF for
el-sykling på veiene i Marka,
fordi det har mange fordeler
for friluftslivet og få ulemper.

I april 2017 ble det tillatt med el-sykling på stiene i Norge, med unntak av Marka.
I april 2019 ble Markalovens paragraf 10 endret, og det ble føyd til en ny paragraf 2
til markalov-forskriften for at el-sykling skulle bli tillatt også her.
I markalovens paragraf 10 er følgende setning føyd til:
«Departementet kan gi forskrift om adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om
bruken av slike sykler.»
I markalov-forskriften lyder den nye paragraf 2 slik:
§ 2. Bruk av elektriske sykler
«Elektriske sykler kan brukes i Markas utmark. Med elektriske sykler menes sykler som
er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW
som reduseres gradvis ved økende hastighet og opphører ved 25 km/t eller tidligere hvis
syklisten slutter å trå. Sykkelen kan ved motorkraft alene nå en maksimal hastighet på
6 km/t.
Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler
av utmarka.»
Natur- og friluftslivsorganisasjonene er imot el-sykling på sti

OOF og de aller fleste natur og friluftslivsorganisasjoner har vært kritiske og imot
denne lovendringen. OOF har derfor lagt ned en god del arbeid i denne saken.
I 2018 hadde vi et møte med statsråd Ola Elvestuen i Klima- og miljødepartementet og like etter utarbeidet vi et opprop mot el-sykling på sti i Marka
som ble støttet av sentrale aktører i Marka, som Løvenskiold Skog, Losby Bruk,
Oslo kommune, Skiforeningen, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus, Naturvernforbundet i Bærum, Østmarkas Venner, Lillomarkas Venner
og Nydalen Vel. Det var også en større artikkel i Aftenposten om saken. Oslo
kommune uttalte, i 2018, at de var sterkt imot lovendringen og de varslet at de, om
lovforslaget ble vedtatt, ønsket å utarbeide en egen forskrift for å forby el-sykling på
stiene i Oslodelen av Marka.
Markakommunene ønsker ikke nå å utarbeide forskrift for å regulere
el-sykling på stiene

I januar 2019 fremmet vi våre synspunkter i et høringsmøte i Stortingets energi
og miljøkomite, men til liten nytte og i april 2019 kom lovendringen som tillot elsykling på stiene i Marka, men åpnet for at kommunene kunne vedta en forskrift
som begrenset dette.
De fleste markakommunene sa da at de ville se an situasjon, om dette ville
bli et problem, før de eventuelt utarbeidet forskrifter. I møtet med byråd for miljø
og samferdsel i Oslo kommune, kom det fram at Oslo kommune vurderte å ville
avvente å utarbeide en slik forskrift for regulering av el-sykling på stiene i Oslodelen
av Marka. De ønsket å se an hva de andre kommunene eventuelt gjør.
Styret i OOF har vedtatt at vi skal følge opp organisasjonenes nei til el-sykling
på stier.
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Nye verneforskrifter til fordel for friluftslivet i Marka

OOF støttet, i vår høringsuttalelse 18. januar 2019, «fylkesmannens forslag til
endring av verneforskriftene for Hauktjern, Spinneren, Godbekken og Skjennungsåsen
friluftslivsområde» vernet etter Markalovens §11.
OOF er fornøyde med at de fire friluftslivsområdene, vernet etter paragraf 11
i Markaloven, nå får verneforskrifter som er mindre strenge overfor aktivitet og
friluftsliv og som er på samme nivå som Markas friluftslivsvennlige verneforskrifter
for naturreservater.
Vi er også godt fornøyd med «endring av verneforskriftene for Maridalen
og Blankvann landskapsvernområder» vernet etter Naturmangfoldloven. Denne
endringen skal bidra til at «terrengskader skal utbedres så snart det er mulig etter at
skogsdrift er avsluttet».

Planene om sikkerhetsavdeling i Marka
må stoppes

Reguleringsplanen for Helse Sørøsts regionale sikkerhetsavdeling på Ila i Marka var
ute til høring høsten 2019. Planen er utarbeidet av Arkitema Architects på oppdrag
av Bærum kommune.
OOF kontaktet Bærum kommune og i samarbeid med dem, ble det den 18.
november arrangert en befaring til de to alternative områdene på Ila. Om lag 30
deltakere fra natur- og friluftsorganisasjonene og andre møtte opp i øs-pøs regnvær.
Samme kveld deltok OOF på folkemøte på Fossum, arrangert av Bærum kommune.

Planen er i strid med markaloven

I vår høringsuttalelse fra 11. desember 2019 skrev vi blant annet følgende:
«OOF avga uttalelse da planprogrammet var ute til høring i fjor og vi mener fremdeles
at dette tiltaket er i strid med markaloven og at planarbeidet derfor bør stoppes
umiddelbart.» OOF mener at anleggelse av en slik institusjon strider mot det
generelle bygge og anleggsforbudet i paragraf 5 og at den ikke kommer inn under
unntaksbestemmelsene i paragraf 7.

«Kopperhaugene og
Vindernhøgda friluftslivsområde» ble vernet etter
markalovens paragraf 11 i
2016, og i formålsparagrafen
er det en setning som
også ivaretar idretts- og
friluftslivsaktiveten:
«Det skal samtidig tas hensyn
til bruk av friluftslivsområdet
til idretts- og friluftslivsformål
som ikke forringer
verneverdiene ...». Denne
formuleringen ble altså
foreslått, av fylkesmannen i
2019, også for de andre 4
vernede friluftslivsområdene
i Marka.

Reguleringsplanen for
Helse Sørøsts regional
sikkerhetsavdeling på
Ila i Marka var ute til
høring høsten 2019.
OOF tok initiativet til en
befaring og om lag 30
personer fra natur- og
friluftsorganisasjonene og
andre deltok. OOF sa et
klart nei til utbyggingsplanene i Marka og ber om
at det snarest utredes et
alternativ utenfor Marka,
slik både fylkesmannen og
departementet har krevd.
Tegning: Arkitema
Architects AS
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Klima- og miljødepartementet har åpenbart den samme forståelse av loven.
Dette framkommer tydelig i brevet til Fylkesmannen 14. november 2017: «Slik
Klima- og miljødepartementet forstår markalovens § 7 første ledd nummer 4 åpner
den for å etablere offentlig infrastrukturanlegg i en snever forstand. Etablering av en
sikkerhetsavdeling faller dermed utenfor denne unntaksbestemmelsen. Tillatelse til
igangsettelse og senere godkjennelse av departementet etter markaloven § 6 kan
derfor ikke gis.»
Fylkesmannen avslo derfor høsten 2017 søknaden om igangsetting av
reguleringsarbeid i Marka. Men kort tid etter, i januar 2018, ble Klima- og
miljødepartementet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bærum kommune og Helse
Sør-Øst enige om et alternativt opplegg.
Dette opplegget innebar at det skulle utarbeides to alternative reguleringsplaner for Ila-området og et tredje for et området utenfor Marka. I den framlagte
reguleringsplanen som Bærum kommune la fram høsten 2019 er det kun planer for
de to alternative områder på Ila og ikke noe tredje alternativ utenfor Marka.
Men, Klima- og miljødepartementet er tydelig på at et valg av et Ila-alternativ,
ikke nødvendigvis vil bli stadfestet av departementet. De har jo, som påpekt over,
allerede konkludert med at tiltaket strider mot markaloven.
For få gjennomført tiltaket vil en sannsynligvis, slik OOF vurderer det, måtte
endre markagrensa. En endring av markgrensa er det kun Stortinget som kan vedta
gjennom en lovendring.
En annen måte å endre markagrensa på er å foreta en grensejustering.
Den nye endringen i markalovens paragraf 2, åpner for grensejusteringer ved
bruk av forskrift når «vesentlige samfunnsinteresser» står på spill. På Ila mener
OOF at grenseendringene vil ha et omfang som langt overgår det som en i
Markagrense-sammenheng vil kalle en justering. Dessuten argumenterer KLD selv
i lovproposisjonen at bygging av sykehus innenfor markagrensa ikke kan defineres
som «vesentlig samfunnsinteresse».

Alternativ utenfor Marka må derfor utarbeides

Forslag til bruk av masser fra Ringeriksbanen
Oppgradering av skogsbilvei/turvei i marka
Anleggsbredde 6 meter
13.06.2018
Målestokk 1:10000

Kartet viser den foreslåtte
13,5 km lange traseen
for en ny turvei/skiløype i
Vestmarka.Turveien skal i
stor grad følge eksisterende
skiløyper. OOF skrev blant
annet følgende: «Vi mener
at denne turveien kan bli et
positivt tiltak for friluftslivet
i denne delen av Marka,
forutsatt at turveien får en
skånsom utforming, f.eks.
ved at grusdekke ikke blir for
bredt og ved at en unngår
at turveien ødelegger viktige
natur- og kulturverdier.»

I vår høringsuttalelse fra 11. desember 2019 skrev vi derfor følgende:
«OOF mener at utredning av alternativer utenfor Marka må komme i gang snarest,
slik både Klima- og miljødepartementet og Bærum kommune har forutsatt.
Helse Sør-Østs idefaserapport tilfredsstiller ikke Klima- og miljødepartementets
krav om å utrede et tredje alternativ utenfor Marka. Den framlagte reguleringsplanen
inneholder ikke et slikt tredje alternativ og må derfor avvises.
OOF mener at planene om å omgå markaloven ved å flytte selve markagrensen
viser en manglende respekt for markaloven.»

Turveien i Vestmarka må få en skånsom
utforming som ivaretar naturmangfold og
naturopplevelse
Bærum kommune varslet våren 2019 om oppstart av planarbeid for en 13,5 km lang
turvei/skiløype gjennom Vestmarka.
OOF tok initiativ til befaring av turveitraseen i juni. Bærum kommune var guide
og det deltok mange lokale og regionale natur- og friluftsorganisasjoner.
I vår høringsuttalelse fra 26. juni, skrev vi følgende:
«Tilrettelegging for friluftsliv i Marka er som regel positivt, men omfanget og måten det
gjøres på, kan det være delte meninger om.
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OOF er derfor opptatt av at vi i slike saker får gode prosesser, der alle kan få
kunnskap og mulighet til å spille inn sine forslag. På den måten kan en finne fram til gode
kompromisser og dermed en mere effektiv saksbehandling og gjennomføring.
OOF er opptatt av at tilretteleggingen for friluftsliv i Marka er skånsom og ivaretar
både naturmangfold og naturopplevelse i tilstrekkelig grad.
Vi mener at denne turveien kan bli et positivt tiltak for friluftslivet i denne delen av
Marka, forutsatt at turveien får en skånsom utforming, f.eks. ved at grusdekke ikke blir for
bredt og ved at en unngår at turveien ødelegger viktige natur- og kulturverdier.
For å sikre dette bør det videre arbeidet skje med gode og grundige medvirkningsprosesser.»

Utvidelse av Grefsenkollen og Trollvann
– ta vare på kulturminne, eventyrskog
og turvei/skiløype

Haralds hytte i Grefsenkollen
er et viktig minne over
«uteligger-kulturen» i Marka.
Her fra befaring med f.v.:
Adrian Mortensen (FNF
Oslo), Dag Olav Brækkan
(DNT OO),Tom Fremstad
(OOF), Gjermund Andersen
(NOA) og Hans-Petter Aas
(OOF). Foto: Johan Hval

Oslo kommune, ved Multiconsult Norge AS, varslet våren 2019 om oppstart av
planarbeid for en utvidelse av Grefsenkollen og Trollvann alpinanlegg.
OOFs administrasjon og styre har gjennom flere befaringer og deltakelse på
folkemøte fått et godt innblikk i de utfordringene som en utvidelse av dette anlegg
medfører for friluftsliv og naturmangfold. I vår høringsuttalelse 3. juni oppsummerte
vi på følgende måte:
«Grefsenkollen og Trollvann alpinanlegg er i tråd med markaloven og OOF er positiv til
utvidelsesplanene, men det må skje under visse betingelser.
En hovedutfordring er å ivareta eventyrskogen og et viktig kulturminne (Haralds hytte)
nordøst for anlegget. En annen er å unngå at anlegget blir en barriere for friluftslivet.Vi er
derfor svært opptatt av at skiløypa/turveien i bunn av Grefsenkleiva fortsatt kan være en
viktig ferdselsåre inn i Marka».

OOFs administrasjon og
styre har gjennom flere
befaringer og deltakelse
på folkemøte fått et godt
innblikk i planene om
utvidelse av Grefsenkollen og
Trollvann alpinanlegg. I vår
høringsuttalelse påpekte vi at
en må ivareta eventyrskogen,
et viktig kulturminne
(Haralds hytte) og unngå at
skiløypa/turveien i bunn av
Grefsenkleiva blir ødelagt av
det nye anlegget. Fra venstre:
Øyvind Rørslett (OOF styre),
Martin Veastad (OOF styre),
Bjørn Faafeng (NOA), Lars
Wilhelmsen (OOF styre),
Hans-Petter Aas (OOF styre),
Tom Fremstad (OOF adm.),
Lise Jøstad (Bymiljøetaten i
Oslo kommune),Vigdis Jynge
(OOF styre). Foto: Johan Hval
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Rulleskianlegg ved Sognsvann
– på visse forutsetninger

Det foreslåtte planområdet
for rulleskianlegget ved
Sognsvann er markert ved
den svarte stiplete linjen.

Vinteren 2019 varslet Oslo kommune, ved Strand/Løken arkitekter AS, oppstart av
planarbeid for reguleringsplan for rulleskianlegg ved Sognsvann, nærmere bestemt
på Gaustadjordet/Snøparken.
Videre deltok OOF på en befaring ledet av Oslo kommune, Bymiljøetaten.
På denne befaringen deltok også Naturvernforbundet i Oslo og Akershus ved
Germund Andersen.
I vår høringsuttalelse datert 19. februar 2019 skrev vi følgende:
«Oslo og Omland friluftsråd er generelt imot at det legges asfalterte rulleskitraseer i
Marka.Vi er samtidig for en større grad av tilrettelegging i Markas randsone enn innover
i Marka.Vi er også for at det opprettes aktivitetsområder/friluftsporter/utfartsområder i
egnede områder langs Markagrensa, som stimulerer til brei aktivitet og som også sikrer at
andre nærområder forblir uberørte. Sognsvann er et typisk aktivitetsområde i så måte og
sannsynligvis det største og viktigste omkring Marka.
OOF går derfor ikke imot at det etableres et asfaltert rulleskianlegg ved Sognsvann.
Et slikt anlegg kan aksepteres ved at det plasseres i kanten av markagrensen, i et
kompakt skianlegg, som skal ligge i et begrenset område på ca. 36 dekar (om lag 500 x
100 meter). Forutsetningene forøvrig er at tiltaket ikke i vesentlig grad hemmer friluftslivet
og adkomsten til Marka. I tillegg må de spesielt viktige naturverdiene i området, særlig
langs Sognsvannsbekken, ivaretas.
OOF ber om at det så snart som mulig gjennomføres en befaring i område.
Til slutt mener OOF at rulleskitraseene må utformes slik at barn og unge kan benytte
anlegget og på den måten unngå rulleskigåing langs trafikkfarlige veier.»

Vern i Marka

Fylkesmannen i Oslo og Viken fortsetter arbeidet med å verne skogområder i
Marka og andre steder i tråd med Stortingets målsetting om å verne 10 % av skogen
i landet. Frivillig vern basert på grunneiers innspill, er et viktig grunnlag i disse
prosessene.

OOF støtter verneplaner for Skaugumsåsen og Trollvann

I 2019 har Fylkesmannen sendt ut forslag til verneplaner for utvidelse av tre
mindre naturreservater på og omkring Skaugumsåsen i Asker og et vernet
friluftslivsområde, etter markalovens paragraf 11, ved Trollvann/Grefsenkollen i
Lillomarka i Oslo kommune.
• Utvidelse av Skaugumsåsen, Nordre Skaugumsåsen og Åstad naturreservater –
Disse tre naturreservatene ligger tett på hverandre på Skaugumsåsen i Asker.
Det foreslås å utvide disse med til sammen 400-450 dekar.
• Trollvann friluftslivsområde, vernet etter markalovens paragraf 11, er 307 dekar
eldre bar- og blandingsskog i Oslo kommune.
Om Trollvann friluftslivsområde skrev vi følgende i vår høringsuttalelse:
«Vi ønsker at den foreslåtte grensen til Trollvann friluftslivsområde flyttes noe vestover,
slik at et viktig kulturminne, «Haralds hytte» med omgivelser sikres på en god måte.»

DNT-hytta Øvresaga ligger
idyllisk til i Raudsjøgrenda
rett ved Børtervann. Dette
området ligger rett sør
for de store kommunalt
eide områden i Østmarka,
som vil danne basis for
Østmarka nasjonalpark.
Det er fylkesmannen i Oslo
og Viken som nå har fått i
oppdrag å vurdere om dette
området skal inkluderes i
nasjonalparken.
Foto: Johan Hval

Østmarka nasjonalpark – oppstart av verneplanprosessen

Under Markadagen vinteren 2018, på Skullerud i Østmarka, avslørte Klima- og
miljøminister Ola Elvestuen regjeringens planer for Østmarka nasjonalpark.
Fylkesmannen leverte sin rapport i desember 2018 og miljødirektoratet fulgte
opp med sin rapport i 2019. Denne rapporten satte igang diskusjonen rundt hvilke
større inngrep en nasjonalpark tåler.
14. november 2019 erklærte regjeringen at Østmarka har naturverdier som
kvalifiserer til nasjonalpark og verneplanprosessen kan starte. Statsråd Elvestuen
skrev følgende i pressemeldingen fra regjeringen:
«En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å ta vare på naturverdiene og sørge for at
denne bynære skogen forblir et attraktivt og viktig område for friluftslivet i Osloregionen.
... Østmarka vil alltid være viktig for friluftslivet. Bruk og drift av hytter og serveringssteder
skal derfor videreføres til glede for de mange som bruker denne delen av marka. ... Det
forutsettes at veiene til Vangen og Raudsjøen, samt demningene i Raudsjøen, Mosjøen og
Børtervann opprettholdes».
OOF støtter opprettelsen av nasjonalparken og vil følge opp saken på en
grundig måte.

Skogvern utenfor Marka

I OOFs høringsuttalelse fra juni 2019 skrev vi følgende: «OOF støtter i denne
høringsuttalelsen alle verneforslagene innenfor våre medlemskommuner, dvs. i Asker,
Bærum og Skedsmo».Vi mente også at fylkesmannen burde «legge til grunn de
mer friluftslivsvennlige verneforskriftene som benyttes i Marka» for skogreservater
utenfor Marka. Følgende områder foreslås vernet:
Kloppa – 76 dekar med rik edellauvskog og kalkfuruskog, langs Øverlandselva og
mye brukt turvei i Bærum kommune.
Flaen – 54 dekar ravinelandskap og sumpskog i Skedsmo kommune.
Løkenesskogen – 150 dekar eldre skog med stort naturmangfold og høy
friluftslivsbruk, på Løkeneshalvøya i Asker kommune.
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Fylkesmannen svarer på kritikk om manglende prioriteringer

I OOFs høringsuttalelser knyttet til skogvern har vi gjennom de siste åra
regelmessig «påpekt at vi savner en tydeligere plan og prioritering for skogvernet i Marka
og ellers i regionen. Nye verneplaner kommer hvert år, og veldig mye av dette baserer seg
på innspill fra grunneierne og ikke på en prioritert liste der de viktigste områdene kommer
først.»
I forbindelse med verneplanene for 2019 svarer fylkesmannen delvis på dette:
De skriver «at frivillig vern er den rådende metoden for skogvern i Norge» og de
påpeker «at disse områdene har kommet til etter forslag fra fylkesmannen».Vi lurer
derfor på om fylkesmannen kan ha en prioritert liste? Den burde i så fall kunne
deles med offentligheten.
I et brev publisert av Miljødirektoratet i februar 2020, kommer det fram at de
ønsker å prioritere de mest verdifulle områdene for vern. I brevet står det blant
annet følgende: «I mange områder er det gjort systematiske kartlegginger av skog for å
øke kunnskapen om ulike skogtyper, og for å vite hvor det finnes skog som er dårlig dekket
i dagens verneområder. Kunnskapen er viktig når myndighetene skal vurdere om det skal
startes verneprosesser for de områdene som skogeierne tilbyr.
– Det er de mest verdifulle områdene som blir plukket ut. Framover vil vi prioritere
skogtyper som har høy naturverdi, men som er lavt dekket i skogvernet, sier Hambro.»

Ingen ny «markaforskrift» for
skogbruket i 2019

Vi avventer fremdeles en endring av forskriften for skogbruket i Marka
(etter Skogbruksloven), etter høringsrunden i 2017. Da sto natur- og
friluftsorganisasjonene sammen om en høringsuttalelse til departementet.
OOF imøteser at regjeringen vil behandle saken, og ta hensyn til at en samlet
natur- og friluftslivsbevegelse har lagt fram tydelige forslag til forbedringer.

Markarådet

Markarådet består av representanter for kommunene, næringsinteressene,
grunneiere og beboerne i Marka og natur-, frilufts- og idrettsorganisasjonene.
Rådet har 18 medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen.
Markarådet er en møteplass hvor det utveksles informasjon, erfaringer og
synspunkter på markaloven. Markarådets oppgave er å fremme markalovens formål
om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka.
Leder av Markarådet er ordfører i Nittedal, Hilde Nysten Thorkildsen.
Nestleder er OOFs styreleder Hans-Petter Aas. I arbeidsutvalget sitter i tillegg;
Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, og Erik Eide, generalsekretær i
Skiforeningen. OOFs nestleder,Vigdis Jynge, er vararemedlem i Markarådet.
Fylkesmannen i Oslo og Viken er sekretariat for Markarådet.
Saker fra Markarådet er fast post på alle OOFs styremøter.
I 2020 skal det opprettes et nytt Markaråd, med utgangspunkt i
kommunevalget i 2019.

I april 2019 ga NVE
konsesjon/tillatelse til
nedleggelse av dammer i 10
av 12 vann i Marka og på
Nedre Romerike. Heldigvis
har Nittedal, Rælingen
og Lørenskog kommuner
fattet prinsippvedtak om
å overta og opprettholde
friluftslivsdammene,
men kostnadene ved å
oppgradere dammene er til
dels høye. Her fra befaring
med NVE i 2018. Foto: Johan
Hval

Utfordringene med dammene i
Marka og byggesonen

Oslo og Omland Friluftsråd har gjennom de siste åra jobbet aktivt med
utfordringene rundt bevaring av dammer i regulerte vann som er viktige for
friluftslivet.Vi har jobbet spesielt med en del vann i Marka.

Nittedal og Nannestad redder Storøyungdammen

I 2015 truet dameieren til Storøyungdammen på Romeriksåsen, Gjerdrum
Aktiemølle, med å senke vannstanden, slik at om lag 50 % av det store vannet på
Romeriksåsen, ville forsvinne.
OOF sendte en felles høringsuttalelse, på vegne av 8 natur og friluftsorganisasjoner (DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet i Oslo, Skiforeningen,
FRINI - Friluftslivsrådet i Nittedal, Turkameratene - Nittedal Turlag, Nannestad
Turlag, FNF Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd), til dameieren.
NVE ga konsesjon til nedleggelse, men heldigvis har Nittedal og Nannestad
kommuner funnet fram til en løsning for dammen, slik at den bevares.

NVE ga i 2019 tillatelse til rivning av 6 dammer i Marka

I 2017 sendte vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut en høring der Nedre
Romerike Vannverk AS (NRV) ba om tillatelse til å legge ned 20 dammer i Nittedal
og på Nedre Romerike (Fet, Sørum, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo). Seks av
dammene ligger i Marka og alle er viktige for friluftslivet. Det kommunalt eide
NRV forpliktet seg til å støtte kommuner som ønsket å reparere og ta vare på sine
friluftsdammer, med et beløp tilsvarende rivningskostnadene av dammene.
Oslo og Omland friluftsråd arrangerte sammen med FNF Akershus et
høringsmøte, vinteren 2018, på kulturhuset på Lillestrøm. Ca. 30 deltakere fra natur
og friluftsorganisasjoner og aktuelle kommuner deltok. På møtet kom det fram at
vannressursloven gir NVE lite spillerom og at de sjelden kan nekte en dameier å
rive dammen sin.
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I april 2019 ga NVE konsesjon/tillatelse til nedleggelse av dammer i 10 av
12 vann i Marka og på Nedre Romerike. NVE satte i tillatelsen vilkår ved en
nedleggelse. De viktigste vilkårene var:
• Konsesjonen bortfaller om riving ikke er satt i gang innen tre år.
• NRV må utarbeide en plan for nedlegging som skal godkjennes av NVE.
• Dammene skal nedtappes tilstrekkelig langsomt
• Eventuelt edelkrepsbestand skal kartlegges og avbøtende tiltak vurderes.
• Eventuelle deponier ved dammene må avklares med Fylkesmannen i Oslo og
Viken etter forurensningsloven og markaloven (for dammene i Marka)
• Det skal informeres om rivingen og stier skal holdes åpne.

Kommunene tar ansvaret for friluftsdammene

OOF og FNF Akershus sendte umiddelbart, etter NVEs konsesjon for rivning,
ut et informasjonsskriv til kommuner og organisasjoner.Vi ringte også rundt til
kommunene for å forhøre oss om deres videre planer:
• Nittedal, Rælingen og Lørenskog kommuner har fattet prinsippvedtak om å
overta og opprettholde dammene. Dette gjelder de typiske friluftslivsdammene
i Marka som Ramstadsjøen, Åmodtdammen, Østbyputten og Høldippelen.
• Kommunene/NRV vil utarbeide mere realistiske anslag for
nedleggingskostnader/rehabiliteringskostnader.
• Kommunene vil så fatte endelige vedtak ut fra nye og realistiske tall.

NVE ga tillatelse til rivning av dammer i naturreservat

Øvre og Nedre Ryggevann ligger innenfor Prekestolen og Ryggevanna naturreservat
på Romeriksåsen i Nittedal kommune. NVE ønsket et korrekt vedtak i henhold til
naturmangfoldsloven, som i denne saken forvaltes av Fylkesmannen i Oslo og Viken.
NVE brukte derfor et par måneder ekstra på å behandle disse sakene.
I NVEs vedtak fra 26. juni 2019, framkommer det at «verdiene i reservatet er
hovedsakelig knyttet til skogen, og NVE har, i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Viken,
vurdert at nedleggingen ikke får nevneverdige konsekvenser for verneverdiene.»

OOF og FNF inviterer til Damkonferanse i mars 2020

NVE har gitt tillatelse til
nedleggelse av Åmodtdammen. Det vil føre til at
vannspeilet senkes med
6 meter og at vannets
overflate reduseres med
70 %. Åmodtdammen
ligger i et statlig sikret
friluftslivsområde og er
verdsatt som «svært viktig»
i Rælingen kommunes nylig
gjennomførte kartlegging
av friluftslivsområder.

På bakgrunn av de utfordringene som gamle damanlegg og regulerte friluftsvann
påfører kommunene og natur- og friluftslivet, vedtok FNF Oslo, FNF Akershus og
Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2019 å invitere alle berørte og interesserte
til en større konferanse i mars 2020. Her ønsker vi å belyse alle sider ved denne
krevende problematikken.

Befaring av den ferdige Dammyrdalsveien
i Marka
Dammyrdalveien har vært en langvarig og krevende sak. I 2013 søkte Løvenskiold
Vækerø AS om å anlegge en skogsbilvei, i kommunene Ringerike og Hole, på åsen
mellom Lommedalen og Sørkedalen. Den 1600 meter lange veien var ferdig bygd
sommeren 2019.
OOF mente i sin høring at skogsbilveier er et betydelig inngrep i Marka og
kan ha negativ effekt for naturverdiene og naturopplevelsen. For friluftslivet vil den
kunne ha både negative og positive effekter.
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16. desember 2016 svarte Fylkesmannen i Oslo og Akershus på klagene fra
NOA, Sørkedalens Venner og Oslo og Omland Friluftsråd, at det ikke var grunnlag
for å nekte tillatelse etter markaloven.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus klaget til sivilombudsmannen, og etter
to år, i 2018 ble klagen avvist. Sommeren 2018 ble det holdt flere demonstrasjoner i
området.
15. oktober 2019 deltok OOF på befaring av den nybygde skogsbilvegen. Det
var Naturvernforbundet i Oslo og Akershus som hadde tatt initiativet til befaringen.
Deltakere under befaringen var foruten NOA og OOF; DNT Oslo og Omegn,
Sørkedalens Venner og Landbrukskontoret for Hole og Ringerike. Grunneier
Løvenskiold Skog var invitert, men deltok ikke på befaringen.
Under befaringen var det enighet, blant deltakerne, om at veien var blitt
bredere enn det en normalt kan forvente. Landbrukskontoret påpekte at dette var
tatt opp med Løvenskiold underveis i anleggsprosessen.

Oppdatering av Behovsplan for idrett og
friluftsliv i Oslo for 2021-2030

OOF la ned et stort arbeid ved utarbeidelsen av Behovsplanen for idrett og friluftsliv
i Oslo, som ble vedtatt høsten 2016. I 2018 var det en rullering av Behovsplan for
idrett og friluftsliv og høsten 2019 ble organisasjonene invitert til å komme med tidlig
innspill på rullering for 2021-2030. Her skrev OOF følgende:
«Behovsplanen er et viktig dokument for å kunne styre begrensede ressurser på
en slik måte at den samfunnsmessige nytten blir best mulig. Bedre folkehelse, trivsel i
nærmiljøet og gode opplevelser i natur og gjennom et mangfold av aktiviteter på turveier,
i parker, langs fjorden og i Marka er alle konkrete nytteeffekter av planen. Behovsplanen
skal være et svar på de forventningene vi opplever politikerne har til friluftslivet.
OOF har ved flere anledninger påpekt at de samlede bevilgningene til friluftslivet ikke
har vært store nok, men i fjor ble det heldigvis tatt et lite krafttak ved at bevilgningene ble

Dammyrdalveien har vært en
langvarig og krevende sak.
I 2013 søkte Løvenskiold
Vækerø AS om å anlegge
skogsbilveienen og sommeren
2019 var den 1600 meter
lange veistrekningen ferdig
bygd. Høsten 2019 deltok
OOF på befaring av den
nybygde skogsbilvegen, og
det var da enighet, blant
deltakerne, om at veien var
blitt bredere enn det en
normalt kan forvente. Fra
venstre: Are Heden (OOF
styre), Eiliv Kornkveen og
Torleif Johnsen (begge fra
Landbrukskontoret for Hole
og Ringerike), Gjermund
Andersen, Bjørn Faafeng og
Jan Fredriksen (alle fra NOA).
Ellers deltok også Dag Olav
Brækkan (DNT Oslo og
Omegn) og Johan Hval
(OOF adm). Foto: Johan Hval
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Etablering av Sørli besøksgård
er i full gang. Dette er et av
mange gode friluftsformål
som ligger i Behovsplan for
idrett og friluftsliv i Oslo
kommune. Dessverre så er
det mange flotte friluftsformål
som det tar for lang tid
å realisere. OOF kjemper
derfor for at de økonomiske
rammene for friluftslivet skal
bli romsligere. OOFs styre på
befaring sommeren 2019, fra
venstre: Jon Karl Christiansen
(Bymiljøetaten i Oslo
kommune), Harald Irgens
Jensen,Tessa Barnett, HansPetter Aas, Øyvind Rørslett,
Tom Fremstad (OOF adm.),
Are Heden og Vigdis Jynge.
Foto: Johan Hval

doblet fra 30 til 60 millioner. OOF mener at dette er et minimumsnivå som må videreføres
i de kommende år.
Det er også viktig å bevilge de frivillige organisasjonene et minimum av frie midler, for
å sikre organisasjonene et handlingsrom, slik at de kan fortsette å utvikle sitt flotte arbeid
for bedre folkehelse, aktivitet, naturvern og tilrettelegging.
Videre vil vi her trekke fram at det nå er på tide å få gjennomført de planlagte,
skånsomme turveiene i Østmarka og Lillomarka, og at det er nødvendig å få etablert flere
populære Sognsvanns-lignende områder langs Markas randsone.
I fortettingsområdene er det viktige å sikre befolkningen tilstrekkelig grønnstruktur
og turveier, og for å styrke friluftslivet i byen foreslår OOF å revitalisere Friluftslivets
samarbeidsutvalg.»
Takket være påtrykk fra OOF og Østmarkas Venner er Sørli besøksgård
i Østmarka fullfinansiert, forvalter tilsatt og arbeidet med hovedbygningen
igangsatt. OOF har også fått midler til å revitalisere FSU-ordningen (friluftslivets
samarbeidsutvalg) i bydelene i Oslo.

Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et nasjonalt prosjekt som har
holdt på en stund og som ble avsluttet i 2019. I vår region er mange ferdige, mens
mange er i avslutningsfasen.

Mange kommuner er nå ferdige

I Akershus er det fylkeskommunen som koordinerer arbeidet, og de fleste
kommuner i vår region er nå i ferd med å avslutte eller helt ferdige med arbeidet.
Av OOFs medlemskommuner er følgende helt ferdige: Røyken, Asker, Bærum,
Nittedal, Gjerdrum, Nannestad og Rælingen. Oslo, Nordre Follo, Ringerike og Lier
er i ferd med å avslutte arbeidet. Gamle Hurum kommune er godt igang. I den nye
Lillestrøm kommune, er gamle Sørum kommune ferdig, mens resten av den nye
kommunen er i gang.
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I 2019 ble Oslos
friluftslivsområder ferdig
kartlagt og verdsatt. Oslo
og Omland Friluftsråd og
Oslofjorden Friluftsråd
har på oppdrag fra Oslo
kommune, over en 3 års
periode, kartlagt over 1500
områder, med hjelp av
20 arbeidsgrupper, med
omkring 100 frivillige fra
organisasjonene, nedlagt til
sammen over 1500 timer
frivillig innsats.
Kart: Bymiljøetaten

OOF og OF har kartlagt friluftslivsområdene i Oslo

OOF inngikk i 2017, i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd, en avtale med Oslo
kommune om kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsarealer.Vi startet
opp arbeidet i 2017 og overleverte resultatene med en rapport i januar 2020.
Alle Oslos 15 bydeler, fjorden og Marka (Østmarka, Lillomarka og Nordmarka)
er kartlagt. I hver av disse bydelene/områdene har arbeidsgrupper, bestående av ca.
5-8 personer, hatt om lag 6-8 møter, a 3 timer, i løpet av høst eller vår.
Arbeidsgruppene består av ressurspersoner som kjenner bydelene/Marka
godt og som representerer natur- og friluftsorganisasjonene eller andre relevante
organisasjoner. I tillegg har bydelsadministrasjonene deltatt i arbeidsgruppene.
Hver bydel/Marka bli delt opp i om lag 50 til 150 friluftslivsområder som har
blitt verdsatt etter Miljødirektoratets metodikk. Grunnlaget for verdsettingen er de
13 verdsettingskriteriene, som brukerfrekvens, opplevelseskvaliteter, tilrettelegging
osv. Friluftsområdene blir så verdsatt som; A (svært viktig), B (viktig), C (registrert)
og D (ikke registrert). I tillegg er det skrevet korte og informative tekster om hvert
område.
Tilbakemeldingene fra bymiljøetaten og kommunens saksbehandlere, er at dette
er et svært godt verktøy for å få synliggjort friluftslivsinteressene i arealsaker o.l.

Oslos nye vannforsyning rammer viktige
friluftsområder

I OOFs høringsuttalelse til reguleringsplanen var vi positive til planene om bedre
vannforsyning til og vannberedskap for Oslo, men vi var sterkt kritiske til at planene
rammet mange viktige friluftslivsområder i byen, og at det ikke foreligger svar på
massehåndteringsutfordringene.
Vi skrev følgende i vår høringsuttalelse i mars 2019:
«Etableringen av tverrslag, tuneller, portaler og vannbehandlingsanlegg medfører
så store utfordringer og belastninger på natur og friluftsliv i Oslo, at vi ikke kan støtte
planene. Flere svært viktig natur- og friluftslivsområder blir berørt i lengre perioder eller
permanent. Det gjelder særlig i Husebyskogen, Sollerudstranda og ved Akerselva.
Planene gir heller ikke noe svar på massehåndteringsutfordringene. Hvor skal de
enorme mengder med masser som skal tas ut av fjellet transporteres og evt. lagres?
For friluftslivet er det positivt at noen større vann i Marka kan bli åpnet for
allmenheten og friluftslivsaktivieter.»
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Ja til kabelløsning i Bærum/Oslo
mot at viktige natur- og
friluftslivsområder sikres

Høsten 2019 kom en vanskelig og stor sak til høring. Det var
Statnett som søkte NVE om konsesjon for ny oppgradert
strømforbindelse for strekningen Hamang-Bærum-Smestad i
Oslo og Bærum.
I forbindelse med høringen arrangerte FNF Akershus,
FNF Oslo og OOF et informasjonsmøte i samarbeid med
Statnett. Statnett, NVE og Sweco innledet og ble etterfulgt av
en spørsmålsrunde. 19 personer fra 13 organisasjoner deltok.
Alternativ 1 innebærer at strømforbindelsen går i luftledning
som i dag og at dagens 21 meter høye master erstattes av 38
meter høye master. Alternativ 2 innebærer at ledningene (kabel) legges i grøfter på
om lag 2/3 av strekningen og i tunnel for resten. Kabel i grøft og tunell er nesten
1 milliard dyrere enn luftledning. Statnett viste til et stortingsvedtak og anbefalte
derfor luftledningsalternativet.
OOF går tross kostnadene inn for kabelløsningen, men under klar forutsetning
av at de områdene som frigjøres og er viktige for natur og friluftsliv, videreføres og
sikres mot nedbygging.
Vi oppsummerte på denne måten vår høringsuttalelse fra desember 2019:
«Over 50 % av områdene under den eksisterende kraftledningen mellom Hamang i
Bærum og Smestad i Oslo er svært viktige eller viktige friluftslivsområder, og det er også
mange områder med regionalt og nasjonalt viktige natur.
Å fjerne kraftledningene over disse områdene og legge en ny ledning i bakken som
kabel har åpenbare gevinster, spesielt for landskapsbilde og opplevelsesverdiene i disse
områdene.
Samtidig så er det nettopp kraftledningen som har vernet disse områdene fra å bli
nedbygd.
OOF går derfor inn for en kabelløsning, under klar forutsetning av at de områdene
som er viktige for natur og friluftsliv, videreføres og sikres mot nedbygging.»

Oslos klimastrategi fram mot 2030

I OOFs høringsuttalelse fra januar 2019 pekte vi særlig på satsingsområde 1:
Klimavennlig arealbruk som omfatter det å ta vare på Oslos blå og grønne områder
og sørge for klimavennlig fortetting i byggesonen og satsingsområde 2: Klimasmart
mobilitet som omfatter klimavennlig og effektiv transport.
I vår høringsuttalelse skrev vi at «OOF ønsker, i samarbeid med kommunen, å
jobbe kunnskapsbasert innenfor disse satsingsområdene for å klargjøre og følge opp tiltak
som vil være viktige bidrag i arbeidet for å nå målene om 95% reduksjon i klimagassene i
2030.»

Statkraft går, i sin
konsesjonssøknad for
strekningen HamangSmestad i Bærum og Oslo,
inn for at de 21 meter høye
mastene erstattes av nye
master på 38 meter, på
store deler av strekningen.
OOF går imot dette og
foreslår at en heller velger
en kabelløsning, under
klar forutsetning av at de
områdene som er viktige for
natur og friluftsliv, videreføres
og sikres mot nedbygging.
Foto: Fra konsesjonssøknaden
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Ringeriksbanen og masselagringsområde
på Avtjerna

Arbeidet med den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen har pågått
for fullt i flere år, og 20. mai 2019 ble den oversendt til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og prosjektet venter fremdeles på at regjeringen og
stortinget skal fatte et endelig vedtak.
OOF har i hele denne perioden engasjert oss i saken ved å delta på
høringsmøter og ved å sende inn høringsuttalelser.Vi har også i samarbeid med FNF
Akershus, organisert flere møter og en befaring med Bane NOR, der alle natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Bærum og Marka har blitt invitert. Formålet har vært å få
fram utfordringene i dette området.
Vi har påpekt en del negative forhold ved dette prosjektet og har blant annet
skrevet dette i våre uttalelser:
«Belastningene i Bærum/Marka er spesielt knyttet til de områdene der en skal
etablere tunnelåpninger (riggområder/tverrslag) for å kunne ta ut steinmasser fra
hovedtunellen, og de store områdene på Sollihøgda der en skal lagre steinmasser
permanent eller midlertidig.
En hovedutfordring med planen er manglende vurderinger og dokumentasjon av
naturmangfoldet i disse områdene. Også friluftslivsverdiene kommer noe dårlig fram i
planen.
I tillegg er det utfordringer knyttet til transport av masser og støy- og
støvproblematikk knyttet til utnyttelse (steinknusing) av overskudds-massene.»
På slutten av 2018 ble det gjort revideringer i reguleringsplanen, som
var positive, ved at to omdiskuterte tverrslagstuneller på viktige steder for
naturmangfold og friluftsliv (Kattås og Rustan) ble erstattet med ett tverrslag ved
Nordby, der konfliktene er mindre. Masselagringsdeponiet på Brenna var også
fjernet fra planen.
Men, det gigantiske masselagringsområdet på Avtjerna rett sørøst for
bebyggelsen på Sollihøgda er fremdeles med i planene. OOF påpekte i vår
høringsuttalelse fra januar 2019 at dette områdets naturmangfold fremdeles ikke er
dokumentert på en tilfredsstillende måte. Dette kan, etter OOFs syn, ikke være i
tråd med naturmangfoldloven.

I den foreslåtte statlige
reguleringsplanen for
Ringeriksbanen er det
planer om et gigantisk
masselagringsområde ved
Avtjerna på Sollihøgda. OOF
var i vår høringsuttalelse
kritisk til dette og den
manglende dokumentasjonen
av naturmangfold og
friluftsliv. Illustrasjon fra
reguleringsplanen

Et av OOFs viktigste
arbeidsområder er å
inkludere flere i friluftslivet.
Hvert år har vi derfor
flere tusen nyankomne
innvandrere (barn og
voksne), fra mottaksklasser
og voksenopplæring, med
på et introduksjonskurs i
friluftsliv. Kurset inneholder
4 friluftsdager og en
Flerkulturell friluftsfestival,
hvor dette bildet er hentet
fra. Foto: Andreas Turau

Opplæring og inkludering
i friluftsliv
OOF har fokus på å bidra til et inkluderende og allsidig
friluftsliv, som alle kan ta del i. Gjennom våre tiltak
ønsker vi å øke befolkningens deltagelse og kunnskap
om muligheter for friluftsaktiviteter - året rundt.
Deltagere på våre kurs og tilbud skal få positive
friluftsopplevelser og forstå sammenhengen mellom
friluftsliv, helse og trivsel.
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OOFs arbeid med opplæring og
inkludering i friluftsliv

OOF har i 2019 videreført sine tidligere prosjekter, med de samme
målgruppene som tidligere.
• Læring i friluft - kurs for lærere og ansatte i skole og AKS/SFO
• Introduksjon til friluftsliv - for nyankomne innvandrere
• Flerkulturell Friluftsfest – for elever fra voksenopplæring- og
mottaksklasser
• Friluftssykehuset – i samarbeid med Rikshospitalet
• Friluftsliv med ADHD-foreningen
• Ferieleir for flyktningfamilier i Bærum
• Friluftsskoler – for barn og unge i våre medlemskommuner
• Diverse åpne arrangement
OOF har et spesielt fokus på å introdusere Marka og friluftsliv for
nyankomne innvandrere i regionen, gjennom vårt undervisningstilbud
for voksenopplærings- og mottaksklasser, og vår ferieleir for flyktningfamilier.
I tillegg ønsker OOF å øke deltagelsen og interessen for friluftsliv blant barn og
unge generelt gjennom friluftsskoler, synliggjøre naturens effekt i behandling av syke
barn ved Rikshospitalet, og friluftslivets positive effekt på mestringsfølelse
og selvbilde blant barn og unge med ADHD.
OOFs tilbud er finansiert gjennom ulike tilskuddsordninger, som
miljødirektoratets tilskudd til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn,
fylkeskommunale midler til friluftsaktivitet fra Akershus og Oslo, samt spillemidler til
aktivitet for barn og unge, og midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen.
Oslo kommune støtter i tillegg OOFs tilbud gjennom tilskudd fra Velferdsetaten,
Bymiljøetaten og Enhet for mangfold og integrering (EMI).

Læring i friluft – et satsingsområde
for OOF

Læring i friluft er friluftsrådenes felles satsing på opplæring utendørs i skole, AKS/
SFO og barnehage. OOF har i 2019 hatt fokus på å videreutvikle vårt kurstilbud
for lærere og ansatte i grunnskole og AKS/SFO. OOF har arrangert 10 kurs på
Frognerseteren Friluftssenter for Oslo kommune, i tillegg til 6 kursdager på ulike
skoler i Akershus. Totalt holdt vi kurs for 345 lærere og ansatte og ledere i AKS/SFO.
I år erfarte vi at det var stor etterspørsel og ønske om Læring i friluft-kurs
ute på den enkelte skole i Akershus. Dette kan skyldes at skolene nå i større grad
ønsker at hele personalet deltar på kurset. Flere melder at dette er ønskelig i
forbindelse med at de nye læreplanene trer i kraft i 2020. I disse planene er det økt
fokus på læring i naturen.
Innholdet i Læring i friluft-kursene er veldig aktuelt og nyttig for deltakerne.
Både lærere og ansatte i AKS/SFO får tilgang på helt konkrete opplegg og
aktiviteter som er enkelt å gjennomføre ute i friluft, og som samtidig er forankret i
kompetansemål og grunnleggende ferdigheter.
Deltakerne reiser hjem med egne erfaringer, som bidrar til en kort terskel
for å gjennomføre undervisningsopplegg med egne elever i skolens nærmiljø.
Vi ser at skolene har stort tidspress og mange viktige prioriteringer innenfor
begrensede rammer. Derfor gleder vi oss over den gode deltagelse og de gode
tilbakemeldingene. Dette vil være en hovedsatsing framover.

Læring i Friluft er et
satsningsområde for OOF.
I 2019 deltok 345 lærere
og ansatte i AKS/SFO fra
Oslo og Akershus på kurs.
Her er det ansatte fra en
aktivitetsskole i Oslo som
lærer å lage sunn mat på bål.
Foto: Emilie Forbes Holmen
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Introduksjon til friluftsliv
- for nyankomne innvandrere

Vårt mest omfattende opplæringstilbud er Introduksjon til friluftsliv for nyankomne
innvandrere i voksenopplærings- og mottaksklasser. OOFs fokus på inkludering av
innvandrergrupper i friluftsliv startet allerede i 1993, og har gjennom lang erfaring,
tilbakemeldinger og etablering av nye samarbeidsrelasjoner, gradvis utviklet seg
til dagens introduksjonstilbud for mottaksklasser og voksenopplæring. En av
suksessfaktorene for Introduksjon til friluftsliv, er at aktivitetsdagene gjennomføres i
ordinær skoletid. Da når vi svært mange i målgruppa.
Tilbudet retter seg mot alle mottaksklasser og voksenopplæringsklasser i våre
medlemskommuner. Svært mange skoler og voksenopplæringen i Oslo og Akershus
benytter seg av tilbudet. I 2019 ble det gjennomført 150 undervisningsdager for
mottaksklasser og voksenopplæringsklasser, med hele 3890 elever.
Formålet med introduksjonstilbudet er:
• å gi elevene positive opplevelser og erfaringer med friluftslivet og
grunnleggende kunnskap som muliggjør og stimulerer til økt deltagelse i
friluftslivet i framtida.
• å bidra til at naturen benyttes som arena for læring i norsk språk og samfunn,
og blir en naturlig undervisningsarena.
• å bidra til økt inkludering og deltagelse i friluftslivet, som trivselsskapende og
helsefremmende aktivitet for hele befolkningen.

Et helhetlig undervisningsopplegg i tråd med læreplanene

OOF har utarbeidet et helhetlig undervisningsopplegg, med fire undervisningsdager
fylt med friluftslivsaktiviteter og varierte naturopplevelser knyttet til de 4 årstidene.
• Vinter: ski, snøforming, isfiske og aking
• Vår: sanking av ville vekster, kanopadling og matlaging på bål
• Sommer: kanopadling, fisketur, oppdagelsestur i nærmiljøet
• Høst: fisketur, høstingstur, matlaging på bål
Vi har et tett og godt samarbeid med lærere i mottaksklasser og voksenopplæring i
Oslo, og opplever at tilbudet er høyt verdsatt.
På friluftslivsdagene legger vi vekt på positive opplevelser, mestring og læring.
Friluftsopplevelsene gir elevene et stort behov for å sette ord på sine opplevelser

Introduksjon til friluftsliv for
nyankomne innvandrere
er OOFs mest omfattende
kurstilbud. I 2019
gjennomført OOF 150
undervisningsdager
for mottaksklasser og
voksenopplæringsklasser,
med hele 3890 elever. Foto:
Emilie Forbes Holmen

og å kommunisere, samarbeide og fortelle om opplevelsene i etterkant. Dette har
svært positive effekter på språklæringen gjennom konkretisering av situasjoner,
begreper og erfaringer. Aktivitetsinnholdet kobles til klassenes kompetansemål i
norsk språk og samfunnskunnskap.
Ved påmelding kan læreren velge mellom ulike hovedaktiviteter og innhold
for den enkelte aktivitetsdag. Hver klasse kan delta på maksimalt en aktivitetsdag
per årstid. Alle aktivitetsdagene inkluderer læring om allemannsretten, hensynsfull
ferdsel i naturen, samt felles lunsj rundt bålet. Lunsj rundt bålet er en god arena for
samtaler om inntrykk, begreper og erfaringer.

Pilotprosjekt for å økt kjennskap til nærfriluftsområder

I forbindelse med at Oslo var europeisk miljøhovedstad i 2019 gjennomførte vi også
et pilotprosjekt vi kalte «Reis miljøvennlig - bli kjent i nærmarka».
I dette prosjektet utviklet OOF turer ut i Marka og andre nærfriluftsområder,
med start på elevenes skoler, kollektivtransport ut til friluftsområdet og retur
tilbake til skolen. Flotte og innholdsrike turer ble gjennomført, med aktiviteter som
fiske, matlaging på bål, lek og moro. Dette konseptet ønsker vi å videreføre innenfor
tilbudet Introduksjon til friluftsliv for nyankomne innvandrere. Aktivitetstilbudet
viser hvor lett det kan være å komme seg ut i Marka, til kysten eller til eget
nærmiljø, og få gode friluftslivsopplevelser!
OOF er opptatt av at deltagerne skal fortsette med friluftslivsaktiviteter etter
at de har deltatt på våre introduksjonstilbud. Dette gjør vi ved å formidle både
muligheter for egenorganiserte friluftsaktiviteter og deltagelse i de ulike frivillige
natur- og friluftsorganisasjonenes tilbud.

Flerkulturell friluftsfest

Flerkulturell Friluftsfest ble gjennomført den 3. mai på Sognsvann i 2019. Fra en
start i 2016 med 1000 deltakere, doblet antallet seg i 2017. I 2018 fikk vi igjen ny
deltager rekord, med hele 2800 registrerte deltakere, og samme antallet deltakere
møtte også opp i 2019! Værgudene viste seg fra sin beste side på starten av dagen,
men etterhvert fikk vi både snø, vind og hagel. Det var stor stas da Byrådsleder
Raymond holdt åpningstale og tok del i friluftsfesten.
I forbindelse med at Oslo var europeisk miljøhovedstad i 2019 ønsket vi også
å rette et større fokus på miljø under årets arrangement. Flerkulturell Friluftsfest
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Nærmere 3000 barn,
unge og voksne deltok på
Flerkulturell friluftsfestival
2019. Festivalen ble åpnet
av byrådsleder Raymond
Johansen. Stor takk til alle
organisasjonene som bidro
med spennende og gode
aktiviteter. Foto: AndreasTurau

er et miljøtiltak i seg selv, og med økt fokus på miljø og bærekraft i de ulike
aktivitetene, samt nyutviklet miljøquiz og nye organisasjoner med på laget, mener
vi dette ble en flott markering av året! I tillegg er vi svært fornøyd med at både
organisasjoner og deltakere tok med egen kopp, spisebestikk og asjett, og at vi
klarte oss uten engangsartikler denne dagen! Vi vil videreføre arbeidet med et mer
miljøvennlig arrangement også i årene som kommer.
Nytt i 2019 var et pedagogisk læringshefte som lærerne kunne bruke sammen
med sine elever i forkant av arrangementet. I etterkant av arrangementet fikk
lærerne et annet ressurshefte med informasjon om de ulike organisasjonene som
deltok, deres aktivitetstilbud, kontaktinformasjon, og informasjon om hvordan
deltakerne kan bli med på aktiviteter. Disse ressursheftene vil vi videreutviklet og ta
med oss videre i årene som kommer.
Den flerkulturelle friluftsfesten har som formål å styrke deltakernes kunnskap,
interesse og begeistring for friluftslivet. OOF ønsker å synliggjøre de enkelte
organisasjonenes tilbud, slik at deltakerne skal bli kjent med og kunne ta del i
disse. Gjennom organisert læring gjøres deltakerne i stand til å drive friluftsliv på
egenhånd.
Deltakerne lærer om allemannsretten, og kan delta på ulike friluftslivsaktiviteter
som fisking, bygging av trehytte, natursti, fuglekikking, artslære og kanopadling. Alle
elever ble oppfordret til å ha med seg mat fra sine hjemland, tilberede på bål og
kose seg med ulike matretter. Festen ble avsluttet med ringdans fra Midtøsten, etter
initiativ fra deltakerne selv.
Det er mange organisasjoner som bidrar, og vi er dem en stor takk skyldig:
DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Norsk Ornitologisk Forening, Bymiljøetaten
i Oslo kommune, Oslo og Omland Sopp og Nyttevekstforening, Friluftsliv i Gamle
Oslo (FRIGO), Det norske Skogselskap, Oslofjorden Friluftsråd, NJFF Oslo, FNF
Oslo, FNF Akershus og Besøkssenter Våtmark i Oslo.
I 2019 ble også Kolsås klatreklubb, Hold Norge Rent, Norsk Orientering
og Syklistenes Landsforening med på arrangementet. Elever fra Skedsmo
voksenopplæring og Natur videregående skole gjorde en kjempeinnsats denne
dagen, og bidro med frivillige som funksjonærer, premieutdelere, oppvarmingsdans
og egne aktiviteter.
Alt tyder på at Flerkulturell Friluftsfest er kommet for å bli, og at det å komme
sammen, er noe deltakerne setter pris på.Vi ser det som naturlig å fortsette
arbeidet med å gjøre dette til en årlig tradisjon.
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Friluftssykehuset – naturen som
behandlingsrom

OOF har et godt og tett samarbeid med seksjon for C-L-barnepsykiatri (psykiske
lidelser hos barn ved somatiske sykdommer) ved Rikshospitalet. Annenhver
onsdag gjennom hele året har OOF organisert utflukter og friluftsopplevelser ved
Frognerseteren Friluftssenter og Øvresetertjern for alvorlig syke barn og deres
pårørende. Til sammen har det blitt 13 dager med 106 deltagere i 2019.
Friluftssykehuset - naturen som behandlingsrom fokuserer på å bruke friluftsliv
og naturopplevelser som en aktiv del av behandlingstilbudet for barn og deres
pårørende ved Rikshospitalet. Tilbudet har vært en del av en større satsing ved
avdelingen. OOFs aktivitetsleder forbereder en rekke aktiviteter, der alle kan delta
i den grad de vil eller kan. Populære aktiviteter er pil og bue, spikking, fiskeavtrykk,
lek i naturen, fuglelytting, natursti, kano, fiske, aking og snøforming. I tillegg er det
matlaging på bål. Frisk luft og litt fysisk aktivitet stimulerer ofte matlysten til både
pasienter og de pårørende. Bålet bidrar i tillegg til god atmosfære for samtaler og
samhold i gruppa. Dette benyttes aktivt i den videre behandling.
Det er i hovedsak fire områder hvor sykehuset erfarer direkte positiv virkning
av tilbudet for pasienter og pårørende.
1. Identitetsfølelse og mulighet til å bare være vanlige mennesker.
2. Aktivitetene roer ned pasienten og gir motivasjon til videre behandling.
3. Å se pasienten i ulike kontekster styrker sykdoms- og pasientvurderingen.
4. For noen pasientgrupper er fysisk aktivitet svært viktig for raskere
fremgang og tilfriskning.

Friluftsliv med ADHD-foreningen

OOF samarbeider med ADHD-foreningen i Akershus, og målet er å øke
deltagelsen i friluftslivsaktiviteter for denne målgruppen. De har særlig stort utbytte
av å kunne oppleve mestring i nye aktiviteter, utvide sosiale nettverk, utveksle
erfaringer og få utløp for energi. Mye tyder på at slike opplevelser og aktiviteter
kan bidra til økt sosial inkludering og bedre psykisk helse og trivsel, også på andre
arenaer i hverdagen.
I 2019 gjennomførte vi flere turer og arrangementer med ADHD-foreningen,
blant annet akedag i Korketrekkeren og en forlenget mini-sommercamp på
Kjeholmen for familiene i ADHD-foreningen.Ved alle disse arrangementene hadde vi
god deltagelse og svært positive tilbakemeldinger på organisering og innhold.

Ferieleir for flyktningfamilier

Sommeren 2019 arrangerte OOF for trettende gang, i samarbeid med
Flyktningkontoret i Bærum, ferieleir på Kjeholmen i Bærums-skjærgården for
flyktningfamilier og ungdom med innvandrerbakgrunn. Leiren foregikk over 10 dager.
Den første uka var forbeholdt barnefamilier og den andre uka ungdommer.
Ferieleiren bidrar til inkludering gjennom at innvandrerne blir kjent med norsk
natur, friluftslivskultur og populære sommeraktiviteter. Ferieleiren bidrar også til
å styrke familiebånd, tilhørighet og identitetsbygging. OOF og Bærum kommune
ser på dette som et svært viktig bidrag til sosial inkludering, kulturforståelse og
inspirasjon til friluftslivsdeltagelse.
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Det er stor variasjon og frihet i aktivitetstilbudet, som tilrettelegger for at alle kan oppleve mestring og læring, og muliggjør gode
familie- og vennskapsrelasjoner ved å gjøre aktiviteter sammen.
Deltakerne får også kunnskap om sikker ferdsel i og ved vann, og
det er mange som lærer å svømme i løpet av leiren.
Tilbakemeldingene OOF får på innhold og organisering av
ferieleiren fra Flyktningkontoret i Bærum er utelukkende positive.
De rapporterer om deltagere som uttrykker takknemlighet for
turene og om hyggelige og tålmodige aktivitetsledere.

Friluftsskoler i våre medlemskommuner

Gjennom 13 år har
OOF, i samarbeid med
Flyktningkontoret i
Bærum, arrenghert
ferieleir på Kjeholmen i
Bærums-skjærgården for
flyktningfamilier og ungdom
med innvandrerbakgrunn.
Foto: Emilie Forbes Holmen

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom,
med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å
gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv. Friluftsskolen
arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager, gjerne med én overnatting.
Friluftsskolen skal være åpen for alle og ha lav deltakeravgift.
Friluftsskolekonseptet startet for fullt med en landsomfattende
satsing i forbindelse med Friluftslivets år i 2015, og har siden blitt en stor suksess.
OOF skulle gjerne vært med på friluftsskoler i alle våre medlemskommuner,
hvert eneste år. Det har vi dessverre ikke kapasitet til.Våre ambisjoner for
Friluftsskolen er derfor å være med å starte én ny friluftsskole i året, og å videreføre
den vi startet opp året før. Altså gjennomføring av 2 friluftsskoler årlig. Etter 2 år
med friluftsskole i en kommune, håper vi Friluftsskolen lever videre uten hjelp fra
OOF.
Skal den enkelte friluftsskole leve videre, er det nødvendig å finne gode lokale
samarbeidspartnere på et tidlig tidspunkt. En eller flere aktive organisasjoner,
som for eksempel det lokale turlaget eller den lokale jeger- og fiskerforeningen.
Kommunen kan også være en viktig samarbeidspartner.
I 2019 startet vi opp ny friluftsskole i Bærum, sammen med Bærum Turlag.
Friluftsskolen ble gjennomført i uke 33, og hadde 33 deltakere. Barna fikk padle
kano, klatre, fiske, svømme, gå på ekspedisjon, og overnatte i gapahuk og lavvo.

Samarbeid med frisklivssentralene i Oslo

OOF har et samarbeid med frisklivssentralene i Oslo under den årlige frisklivsmarsjen.Vi hadde i 2019 også stand under arrangementet der vi lager sunn og god
mat på bål sammen med deltagerne, deler ut informasjonskort og informerer om
allemannsretten, i tillegg til å vise utvalgte friluftsaktiviteter i det aktuelle området.
Målet er å gi en smakebit på lavterskel friluftsaktiviteter.
Frisklivsmarsjen er en aktivitetsmotivator for brukere av de ulike frisklivssentralene i Oslo, og mange sentraler bruker dette som en gulrot, og langsiktig
mål i sitt hverdagsarbeid. Det er stor aktivitet og feststemning med festivalpreg
under frisklivsmarsjen, og en gylden anledningen til å nå et stort antall personer i
målgruppen «fysisk inaktive» med vårt budskap.
OOF samarbeidet også med Frisklivssentralen i Søndre Nordstrand om
aktivitetsdager i vinterferien i 2019. Under aktivitetsdagene har vi hatt fokus på
lavterskel aktiviteter og grunnleggende friluftslivsferdigheter; med sunn matlaging på
bål, skileik, aking og lek og moro.
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I 2019 startet vi opp
ny friluftsskole i Bærum,
sammen med Bærum Turlag.
Friluftsskolen hadde 33
deltakere, som fikk padle
kano, klatre, fiske, svømme,
gå på ekspedisjon, og
overnatte i gapahuk og lavvo.
Vår ambisjon er å sette igang
friluftsskoler i kommunene
og så få andre til å viderføre
arbeidet. Foto: Anne Marie
Dalen
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Frognerseteren friluftssenter
er vår hovedbase og
utgangspunkt for de fleste
av våre opplæringstiltak i
friluftsliv.

Frognerseteren
Friluftssenter
Frognerseteren friluftssenter er vår hovedbase og
utgangspunkt for de fleste av våre opplæringstiltak.
Beliggenheten er unik, med fantastisk utsikt over
byen, og et godt utgangspunkt for å utøve friluftsliv til
alle årstider. For tredje året på rad ble det arrangert
konserter i amfiet, alle utsolgte konserter med
Di Derre/KORK og Ingebjørg Bratland.
T- banen stopper tre minutter unna friluftssenteret, slik at det er både praktisk og
miljøvennlig å ha hovedbasen her. Inne på senteret er det flotte uteområder med
blant annet gapahuker og bålplasser. Kjelleren i hovedhuset er innredet til å huse alt
det utstyret vi trenger til opplæringen vår.
Både matlaging på bål og skiopplæring er viktig elementer i vår friluftslivsopplæring, og i 2019 fikk vi midler fra Gjensidigestiftelsen til å kjøpe både nytt
utekjøkken og en snøscooter med sporsetter.Vi holder kurs også andre steder enn
friluftssenteret, og da har vi en flott skihenger stående klar på senteret. I 2019 ble
også brua over Holmenkollveien inn i Lulledalen ferdig. Her har Naturvernforbundet
i Oslo og Akershus laget en natursti og vi skal ha offisiell åpning av brua våren
2020. Lokalene inne benyttes til årsmøter, medlemsmøter og ulike kurs og sosiale
samlinger.
For tredje året ble Live i Marka arrangert med tre utsolgte konserter med
Di Derre og KORK og en utsolgt med Ingebjørg Bratland.Vi laget en flott ramme
rundt konsertene og i samarbeid med Skogselskapet ble det servert helgrillet elg
og røff bålkaffe.
Frognerseteren Friluftssenter eies av Oslo Kommune og det er Erik
Sture Larres Stiftelse for Friluftslivets fremme som drifter stedet. Oslo og
Omland Friluftsråd har en avtale med Larre Stiftelsen om å fylle stedet med
friluftslivsinnhold.Vi er derfor stolte over at vi i 2019 hadde mer enn 140
opplæringsdager i friluftsliv for voksenopplærings- og mottaksklasser.

Live i Marka på Frognerseteren Friluftssenter ble en
stor suksess med utsolgte
konserter med Di Derre og
KORK (3 stk) og Ingebjørg
Bratland (1 stk).

Konferansen Friluftsliv og
fortetting, med undertittelen:
Hvordan sikre turveier,
friluftsområder og
grønnstruktur i Oslo og
Akershus ble et vellykket
arrangement for OOF med
om lag 100 personer stuet
inn på Vega Scene i Oslo.
Foto: Johan Hval

Samarbeid og informasjon
OOFs medlemsmasse er mangfoldig og har ulike interesser. Den består av et stort antall organisasjoner og
kommuner som har ulik størrelse og i mange tilfeller
ulik innfallsvinkel til friluftslivet. De vil ha ulike behov
for informasjon og samarbeid med OOF. OOF prøver
hele tiden å finne fram til gode samarbeidsformer med
medlemmene.
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Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for
friluftsråd. I februar 2019 ble Finnskogen Friluftsråd opprettet og det betyr at det
nå er 28 friluftsråd i landet, som omfatter tilsammen 228 kommuner og 75 % av
Norges befolkning bor i en kommune hvor det er et friluftsråd.

Ledersamling i FL

Tom Fremstad representerte OOF på FL sin ledersamling på Gardermoen 14. og 15.
februar 2019. Foruten gjensidig informasjon hadde man ulike temaer på dagsorden.
Et av temaene var viktigheten av å sette friluftsliv på dagsorden i forbindelse
med kommune- og fylkestingsvalget. Det ble lagt fram gode forslag til tema av FL
sentralt og ulike friluftsråd. Gruppearbeid med innspill fra alle deltakerne var nyttig
informasjon.
Det ble informert om den nye nasjonale turportalen og dagen ble avsluttet med
valgkomiteens kvarter. Dag to ble innledet med informasjon om den store nasjonale
satsingen på planer, tilrettelegging, merking, skilting og kartfesting av stier.
Friluftsporter var en annen stor satsing det ble informert om, og som er
svært nyttig for oss i OOF. Også konsekvensene for friluftsrådene av den nye
kommuneloven, med hva den innebærer for interkommunalt samarbeid, var på
agendaen.

FLs årsmøte 2019 - i Trondheim

OOF var representert på årsmøtet i Trondheim, 24. mai 2019, med Hans-Petter Aas,
Vigdis Jynge og Tom Fremstad.

Friluftskonferansen 2019 - i Trondheim

Friluftskonferansen 2019 ble arrangert i Trondheim 22.-24. mai med
Trondheimregionens Friluftsråd som vertskap. Som vanlig var det mange og varierte
befaringer og gode foredrag.
Av konferansens mange tema kan nevnes Inkludering og mangfold, Stillhet og
ro i friluftslivet, Friluftsliv og plan, Barn, unge og aktivitet og Interkommunalt friluftsliv.
OOF presenterte et eget innlegg om vårt opplæringstilbud for innvandrere, under
delprogrammet; Inkludering og mangfold.

Samarbeid med offentlige myndigheter
OOF prioriterer god og konstruktiv kontakt med det offentlige.

Samarbeid med Akershus Fylkeskommune

Også i 2019 har det vært et nært og godt samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og OOF. Fylkeskommunen er flink til å invitere organisasjonene når
viktige saker skal drøftes og viktige planer utformes. Det er rom for å komme
med innspill, og vi treffer regelmessig representanter for friluftslivet fra andre
organisasjoner og kommuner i Akershus.
Viken har vært et sentralt tema i år og vi vil berømme fylkeskommunen for at
de har gitt god og regelmessig informasjon.Vi har i 2019 også kartlagt behovet for
deltakelse i et friluftsråd, i de kommuner i Akershus som ikke er medlem av OOF.
Vi planlegger å avlevere en rapport innen første halvår 2020.
Akershus er også en viktig støttespiller for noen av våre prosjkter, som
Flerkulturell Friluftsfest og ferieleiren for flyktningfamilier og ungdom i Bærum
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Kommune.Vi har også i løpet av året utredet hvorvidt det er mulig å lage nye,
mindre flerkulturelle friluftsfester i Akershus.
OOFs generalsekretær er også med i Regionalt råd for anlegg og fysisk
aktivitet.

Viken og kommunesammenslåinger

Elleve av OOF sine medlemskommuner lå i 2019 i Akershus, mens en kommune lå i
Oppland og to kommuner i Buskerud. Alle disse kommunene er fra 1.1 2020 en del
av Viken.
I tillegg har det vært kommunesammenslåinger blant medlemmene våre.
Oppegård og Ski, begge medlemmer i OOF, har blitt til Nordre Follo.
Skedsmo kommune har slått seg sammen med Fet og Sørum og heter nå
Lillestrøm kommune. Fet og Sørum har ikke vært medlem hos oss tidligere.
Styreleder Hans-Petter Aas og generalsekretær hadde møte med ordfører Ole
Jacob Flæten for å forsikre oss om at den nye kommunen blir medlem i OOF.
Dette var en politisk beslutning, men ordføreren ville innstille på at de skulle være
med hos oss.
Asker har slått seg sammen med Hurum og Røyken og heter nå Asker
kommune. Hurum har ikke vært medlem hos oss tidligere. Styreleder Hans-Petter
Aas og generalsekretær hadde møte med ordfører i Asker kommune for å forsikre
oss om at den nye kommunen blir medlem hos oss. Ordføreren ville innstille på at
det skulle de være.
I et historisk perspektiv er dette store omveltninger for oss.Vi har derfor i
2019 vært svært opptatt av at våre interesser blir ivaretatt i prosessene som har
pågått.Vi har hatt jevnlig møter med Akershus Fylkeskommune og kommunene som
har slått seg sammen.Vi er glade for at Nordre Follo, Lillestrøm og nye Asker blir
medlemmer hos oss.
Når det gjelder det bidraget vi har fått fra Akershus Fylkeskommune, så får vi
det samme beløpet også i 2020. I løpet av dette året skal alle avtaler evalueres og
det blir derfor viktig å følge opp også i inneværende år.
OOF har deltatt i Oppdag
Nabolaget i Oslo kommune.
Et av møtene her ble lagt til
Frognerseteren Friluftssenter.
Foto: Emilie Forbes Holmen

Samarbeid med Oslo kommune

Vi har et godt samarbeide med Oslo Kommune og kommunen er flink til å involvere
organisasjonene når planer skal legges fram og konkrete saker skal drøftes. Dette
gjelder på så vel administrativt som politisk plan. Det er også enkelt å be om møter,
og vi opplever at våre synspunkter blir lyttet til. Det kan være at vi har behov for
informasjon eller at vi ønsker å løfte fram tyngre problemstillinger.
Vi har i året som gikk deltatt i Oppdag Nabolaget, og vi har sammen med
Oslofjorden Friluftsråd hatt ansvaret for Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i
Oslo. Dette var et stort og viktig prosjekt som vil
være til stor nytte i det videre arbeidet for så vel
forvaltningen som organisasjonene.
En viktig sak i 2019, var å løfte opp
friluftslivets økonomiske rammer i Oslo. Dette
er et langsiktig og faglig krevende arbeid
som vi er godt i gang med, men som tar tid.
Konkret hadde vi møte med byråd for miljø- og
samferdsel Arild Hermstad, byrådssekretæren
for miljø og samferdsel Daniel Rees og leder av
finanskomiteen Frode Jacobsen.
Vi hadde også flere møter med bymiljøetaten
om ulike saker.

Markalovens 10 årsjubileum
feiret med stor konferanse

Markaloven ble vedtatt i 2009 og det var derfor naturlig
at dette ble en viktig del av vårt arbeid i 2019, med flere
større arrangementer, som et kurs i markaloven og en stor
konferanse; Markaloven 10 år.
Andre april ble OOFs store jubileumskonferanse,
Markaloven 10 år, åpnet av Fylkesmann i Oslo og Viken;Valgerd Svarstad
Haugland. Konferansen ble arrangert på Voksenåsen, med fullsatt sal og hadde som
mål å se på de siste 10 års erfaringer og framtidens utfordringer.
Konferansen startet med et tilbakeblikk på historien og prosessen fram til loven
ble vedtatt. Her deltok sentrale personer som Erik Solheim, Jon Gangdal, Heidi
Sørensen, Carl Otto Løvenskiold og styreleder i OOF, Hans-Petter Aas.
Deretter fortalte Liers ordfører, Gunn Cecilie Ringdal, og Nittedals ordfører,
Hilde Thorkildsen, om kommunenes erfaringer med loven, deretter Carl Otto
Løvenskiold om skogbrukets erfaringer og til sist Skiforeningen, ved Erik Eide og
Østmarkas Venner, ved Helga Gunnarsdottir, om natur- og friluftsorganisasjonenes
erfaringer med loven.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fortsatte med foredraget «10 år med
Markaloven – sett fra regjeringens side». Siste punkt før lunsj var en debatt med
tema: «Markaloven under press?», med følgende deltakere: Ola Elvestuen, Hilde
Thorkildsen, Gunn Cecilie Ringdal, Helga Gunnarsdottir, Erik Eide og Carl Otto
Løvenskiold.

mskonferansen:

LOVEN 10 ÅR

hotell • 2. april
2019 • 0
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Markaloven ble vedtatt i
2009 og OOF feiret den med
en stor jubileumskonferanse.
Fylkesmann i Oslo og Viken;
Valgerd Svarstad Haugland
åpnet konferansen, med
blant annet følgende
foredragsholdere og
debattanter: Erik Solheim,
Heidi Sørensen, Ola
Elvestuen, Carl Otto
Løvenskiold, Liers ordfører
Gunn Cecilie Ringdal,
Nittedals ordfører Hilde
Thorkildsen og byrådsleder
i Oslo Raymond Johansen.
Ketil Bjørnstad bidro med
en spennende og intens
pianokonsert, Dag Hessen
kåserte om Marka i den
store sammenhengen og
Andreas Hompland ledet
konferansen kunnskapsrikt
og stødig. Foto: Johan Hval og
Emilie Forbes Holmen

Anslag for andre del av programmet ble satt av en inspirert Ketil Bjørnstad,
med en spennende og intens pianokonsert, med tydelige referanser til natur,
friluftsliv og Marka.
Inspirerende var også tema og debatten for del 2 av programmet: Bør landbruket
bli en del av Markaloven? med innlegg fra Harald Irgens Jensen, førsteamanuensis
UIO og styremedlem i OOF, Gjermund Andersen fra NOA og Rolf Hatlinghus fra
Norskog.
Den nest siste delen av programmet, del 3, hadde tittelen: Trenger vi flere
avgrensede aktivitetsområder i Markas randsone? Bolken startet med Elin Børrud
fra NMBU; Aktivitet i Markas randsone og fortsatte med Jon Karl Christiansen fra
Bymiljøetaten i Oslo, som informerte om planene for aktivitetsområder i Oslo.
Gjermund Andersen, NOA, fulgte opp med deres synspunkter på aktivitetsområder,
mens Rune Winum, seksjonsleder for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse i
Akershus fylkeskommune avsluttet innleggene. Til slutt var det en kort debatt.
Jubileumsdagen ble avsluttet med del 4: Hvordan få flere ut Marka? Her var
det innlegg ved Margrethe Skår, NINA, byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen og
lærer Monica Larsen sammen med to elever fra mottaksklassen på Haugerud skole.
DNT Oslo og Omegn, ved Henning Wikborg og Oslo idrettskrets, ved Magne
Brekke, forklarte hva friluftslivet og idretten gjør for å få folk ut i Marka. Seansen ble
avsluttet med en debatt og aller siste punkt på programmet var det tankevekkende
kåseriet Marka i den store sammenhengen ved Dag Hessen.
En kunnskapsrik og inspirerende programleder, Andreas Hompland, takket
for oppmøte og for gode innlegg. For de mest festglade var det jubileumsmiddag
i etterkant av konferansen. Alt i alt en meget vellykket konferanse som belyste
historikken, men som hovedsakelig rettet oppmerksomheten mot framtiden.
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Markalovens 10 årsjubileum i 2019 ble markert med flere større arrangementer,
som et kurs i markaloven og en stor konferanse; Markaloven 10 år.
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Markalovens 10 årsjubileum
i 2019 ble markert med
blant annet et innføringskurs
i markaloven, i samarbeid
med FNF Oslo og FNF
Akershus. 72 deltakere fra
43 organisasjoner fylte opp
Skullerudstua i Østmarka.
Foto: Emilie Forbes Holmen
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Stor interesse for alternativt skogbruk på
Markasamlingen 2019

Det norske Skogselskap og Oslo og Omland Friluftsråd inviterte 12. september
skogbruket, forvaltningen, kommunene og natur- og friluftslivsorganisasjonene til
Markasamling på Losby bruk, med tema: Alternative hogstformer i skogbruket.
Formålet med arrangementet var å få belyst alternative hogstformer, som
bledningshogst, skjermstillingshogst, småflatehogst o.l. i dagens skogbruk. Hvilke
fordeler og ulemper har de forskjellige hogstformene for friluftsliv, naturmangfold
og økonomi og hvilken rolle kan hogstformene spille i det framtidige skogbruk.
Leder i OOF Hans-Petter Aas ønsket velkommen og åpnet konferansen
og leder i Det norske Skogselskap Trygve Enger ledet oss profesjonelt gjennom
konferansen. Samlingen startet med befaring i Losby bruks skog. Lunsj ble servert på
Losby besøksgård og deretter var det faglige innlegg fra 7 eksperter på området,
før det hele ble avsluttet med debatt.
Følgende eksperter deltok: Aksel Granhus, Skogforsker og leder for
Landsskogtakseringen i NIBIO, Thomas Husum, Leder av PEFC Norge
(skogsertfisering),Vegard Gundersen, Seniorforsker ved NINA Lillehammer og
ekspert på naturopplevelse i skog, Christian Steel, Biolog og generalsekretær i
Sabima. Bjørn Toverud, skogeier med mange års praktisk erfaring med alternative
hogstformer, Knut Johansson, Seksjonssjef for Oslo kommunes skog og Gjermund
Andersen, styreleder i NOA.
Rundt 90 personer deltok og tilbakemeldingene underveis og i etterkant av
arrangementet var svært gode. En stor takk til Losby besøksgård og Losby bruk
for lokaler, topp servering og utmerket guiding og orientering om Losby bruks
virksomhet.

God stemning på Markasamlingen til Det norske
Skogselskap og Oslo og
Omland Friluftsråd.Tema
for samlingen var Alternative
hogstformer i skogbruket
og hele 90 skog- og
treentusiaster hadde møtt
opp. Foto: Johan Hval
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Fullt hus på konferansen Friluftsliv og
fortetting
12. februar 2019 inviterte Oslo og Omland Friluftsråd kommuner og organisasjoner
til heldagskonferansen Friluftsliv og fortetting, med undertittelen: Hvordan sikre turveier,
friluftsområder og grønnstruktur i Oslo og Akershus? Konferansen ble raskt fulltegnet og
om lag 100 personer ble stuet inn på Vega Scene i Oslo.
Bakgrunnen for konferansen er den fortetting som nå skjer i sentrale strøk,
langs bane og ved kollektivknutepunkt som en klar konsekvens av myndighetenes
nasjonale og regionale areal- og transportplaner. OOF ønsket på denne
konferansen å belyse hva en slik politikk betyr for befolkningens muligheter for
naturopplevelse, rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet.
Styreleder i OOF, Hans-Petter Aas, åpnet konferansen. Første innlegg var
Forskning på kompakte og tette byer/tettsteder ved Elin Børrud, professor i by- og
regionplanlegging på NMBU-Ås. David Barton, seniorforsker ved NINA, fortsatte
med Økosystemregnskap i Oslo og Akershus, mens OOFs rådgiver Johan Hval, fortalte
om prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene i Oslo.
Etter pausen svarte politikerne ved Lene Conradi, ordfører i Asker, Ole Jacob
Flæten, ordfører i Skedsmo og Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel
i Oslo på spørsmålet: Hvordan sikrer politikerne friluftsliv og grønnstruktur i
fortettingsområdene? Formiddagen ble avsluttet med debatt.
Etter lunsj svarte planleggerne på spørsmålet: Hvordan sikrer planene friluftsliv
og grønnstruktur i fortettingsområdene? Her var det innlegg fra Lillestrøm, ved Kristin
Selvig, plan- og bygningssjef i Skedsmo kommune, fra Hovinbyen i Oslo, ved Morten
Wasstøl, avd.dir i Plan og bygg og fra Ida Fossum Tønnessen, styremedlem i Oslo
Elveforum. Seansen ble avsluttet med debatt.
Dagen ble avsluttet med et innlegg om merkede rundturer i Askers nærmiljø,
ved Unn Orstein og Randi Larsen fra DNT Asker Turlag, så innlegget: Hvordan tar
utbyggerne hensyn? Er det markedet som bestemmer? ved Harald Martin Gjøvåg,
utviklingssjef i Selvaag Bolig AS, og til slutt oppsummerte friluftsorganisasjonene ved
Skiforeningen (Erik Eide), Oslo Idrettskrets (Magne Brekke), Oslofjorden Friluftsråd
(Rune Svensson), Bærum Natur og Friliuftsråd (Rigmor Arnkværn) og DNT Oslo og
Omegn (Dag Olav Brækken).
Det hele ble rundet av med en avsluttende debatt ledet av en kunnskapsrik og
inspirert programleder; Erling Dokk Holm.

Om lag 100 personer
deltok på OOFs konferansen
Friluftsliv og fortetting, på
Vega Scene i Oslo. Her fra
paneldebatt med f.v: David
Barton (seniorforsker ved
NINA), Ole Jacob Flæten
(ordfører i Skedsmo), Lan
Marie Berg (byråd i Oslo),
Lene Conradi (ordfører i
Asker), Elin Børrud (professor
i by- og regionplanlegging på
NMBU-Ås) og Erling Dokk
Holm (programleder). Foto:
Johan Hval
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Åpne dager og arrangementer

OOF har i 2019 vært en viktig bidragsyter ved flere åpne dager og arrangementer i
samarbeid med andre organisasjoner og offentlige aktører.

Markadagen

Markadagen 2019 ble holdt på Skullerud i Østmarka søndag 3. mars, og ble åpnet av
avdelingsdirektør for klima- og miljøvern hos Fylkesmannen i Oslo og Viken Gunhild
Tuseth.
Vi anslår at det var ca. 3000 besøkende under arrangementet som fikk prøve
seg på en rekke morsomme aktiviteter i flott vintervær.
Markadagen er en dag for å spre friluftsglede til befolkningen, men den er
også et arrangement der organisasjonene møtes og arrangerer noe sammen. God
kjennskap til, og et godt samarbeid med andre natur- og friluftslivsorganisasjoner
er viktig. I spissen for Markadagen står Fylkesmannen i Oslo og Viken, med
følgende medarrangører: OOF, Skogselskapet, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen,
Bymiljøetaten, FRIGO, NOA (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus), Østmarkas
Venner, og Statens Naturoppsyn (SNO). I tillegg bidro andre organisasjoner og
frivillige med aktiviteter på dagen.

Friluftslivets dag på Sognsvann

Friluftslivets dag ble arrangert 1. september 2019 ved Sognsvann, med mange ulike
friluftslivsaktiviteter. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde gleden av å åpne
arrangementet. OOF stilte som vanlig med våre kanoer og instruktører og mange
fikk prøvd kanopadling denne dagen. Friluftslivets dag er en del av friluftslivets uke,
og hele friluftslivet i Oslo bidrar med aktiviteter. Det er Norsk Friluftsliv som er
hovedarrangør.

Forum for natur og friluftsliv (FNF)

Forum for natur og friluftsliv er et forum for natur- og friluftsorganisasjonene på
fylkesnivå. Formålet er å fremme organisasjonenes felles interesser om å ivareta
friluftsliv og naturvern.
FNF Akershus og FNF Oslo har hver en koordinator i 100% stilling og de har
begge kontorplass hos OOF.
FNF Oslo og FNF Akershus og OOF samarbeider om noen felles saker,
har faste møter og arrangerer felles kurs og møter.Vi utgir også nyhetsbrevet
Friluftsnytt sammen.
OOFs styremedlem Martin Veastad er styremedlem i FNF Oslo, mens OOFs
generalsekretær Tom Fremstad er styremedlem i FNF Akershus.

Friluftsnytt

I september 2016 lanserte OOF, i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus,
nyhetsbrevet «Friluftsnytt». Tilbakemeldingene er gode, og det er tydelig at det er et
behov for denne typen nyhetsbrev.
Formålet med Friluftsnytt er å informere om alle viktige høringssaker som
berører natur og friluftslivet i Oslo, Akershus og OOFs øvrige medlemskommuner
i nabofylkene Oppland og Buskerud. I tillegg ønsker vi å informere om kurs,
seminarer, fagstoff, forskning o.l. som er relevant for natur- og friluftlivsinteresserte.
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Friluftsnytt kommer ut ca. hver 2. uke og sendes til om lag 350 personer,
organisasjoner og kommuner som er engasjert i natur- og friluftsliv.Vi har fått
mange gode tilbakemeldinger, og vi vil fortsette med utviklingen av brevet i året som
kommer da det er tydelig at en slik oversikt over aktuelle saker og arrangement er
etterspurt.

Kurstilbud for våre medlemmer

OOF ønsker å bidra til kompetanseoppbygging hos våre medlemsorganisasjoner.
I 2019 har vi i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus gjennomført en rekke
kompetansehevende kurs som er relevante for våre medlemsorganisasjoner.
Kursene har i stor grad vært fullbooket og tilbakemeldingene gode.
Kurset Innføring i Markaloven, som også er et samarbeid med FNF Oslo og FNF
Akershus, er omtalt på side 54.

Kurs: Politisk påvirkning

Kathrine Gramnæs, fagsjef samfunnskontakt i DNT, holdt kurset der deltakerne fikk
tips og triks til hvordan få gjennomslag hos lokale og regionale politikere. Gramnæs
har nettopp lansert boka "Lobby", som ble delt ut gratis til deltakerne. Hun har
jobbet som politisk rådgiver på Stortinget og som fagsjef for samfunnskontakt i
Den Norske Turistforening. Kurset ble arrangert i mai og 24 personer fra 20 ulike
organisasjoner deltok.

Kurs: Naturmangfoldloven

Kartleggingskoordinator Kristoffer Bøhn fra miljøorganisasjonen Sabima var
kursholder for kurs i naturmangfoldloven. Hensikten med kurset var å gi en
innføring i loven og belyse hvordan vi kan bruke naturmangfoldloven til å hindre at
verdifull natur ødelegges. Kurset ble arrangert i september og 27 personer fra 19
organisasjoner deltok.

Kurs: Plan- og bygningsloven

Fredrik Holth, dosent i juridiske fag på institutt for eiendom og jus ved Norges
Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), var kursholder. Hensikten med
kurset var å gi en innføring i PBL ved gjennomgang av relevante paragrafer, praktiske
eksempler og diskusjon rundt lokale saker. Kurset ble arrangert i november og 35
personer fra 17 organisasjoner deltok.

GIS-kurs

GIS-kurset fokuserte på å gi en innføring i QGIS, hvor man kan vise, redigere,
importere og analysere geografisk data. Kurset rettet også fokus på hvordan
kartkompetanse kan komme godt med i arbeid med høringsuttalelser og innspill.
Blant annet for å kunne illustrere og dokumentere alt fra lokaliteter, buffersoner,
områdeavgrensninger, sammenhenger, tilstander og alternativer på en klar og tydelig
måte. Kurset gikk over to dager, ble holdt av kursholder Anders Konnestad.
Det ble arrangert to kurs à to kvelder i oktober og november. Deltakerantallet var
begrenset, slik at det totalt var 17 deltakere.
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Andre møter, kurs og seminarer der OOF har deltatt
MØTE/ARRANGØR
Akershus fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Asker kommune
E.S. Larres stiftelse til
friluftslivets fremme
FNF
Friluftsrådenes landsforbund
Friluftsrådenes landsforbund
og DNT
Frognmarkas venner
Gjensidigestiftelsen
Klima- og
miljødepartementet
Miljødirektoratet
NINA
NINA
NINA

NIVA

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune,
Bymiljøetaten
Oslo kommune,
Utdanningsetaten
SaFoVa

Skedsmo kommune
Skedsmo kommune
Skog og Tre konferansen
Ullensaker kommune

TEMA
Innlegg på Regional sykkelkonferanse i Akershus
Seminar om friluftslivets ferdselsårer på Sjøholmen ved
Sandvika
Møte
Møte med ordføreren
Møte med styret

DATO
24. april
4. sept

Årsmøte i FNF sentralt
Samarbeidsmøter
Erfaringsseminar friluftsskole

9. mai
2 ggr
17. okt

Møte med Frognmarkas Venner angående markagrense i
Frognmarka
Årskonferansen
Møte om utfordringene rundt regulerte vann og dammer
i regionen ++
Årlig informasjonsmøte for frivillige organisasjoner og
offentlige myndigheter.
Urban SIS Mini-workshop om status for M98 kartlegging/
verdsetting Oslo, ved David Barton, NINA
NINA-workshop, Flerbruk i Østmarka, Østmarkssetra,
Intervju i forbindelse med Kartlegging og
verdsettingsprosjektet for Oslo kommune, ved Jiska van
Dijk, NINA
Deltagelse i referansegruppe for prosjektet: «Kunnskapsog mulighetsstudie for å forbedre miljøtilstanden i
Alnaelva»
Forum for friluftsliv i skolen
Forum for flerkulturelt friluftsliv
Møte med byrådsleder Raymond Johansen
Møte med byråd Arild Hermstad
Møte med byrådssekretær Daniel Rees
Møte med Oslo kommune på Frognerseteren
Friluftssenter
Deputasjon
Klimamøte om den nye klimaplanen, på Litteraturhuset
Møte om Flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger

29. januar

Møte med Utdanningsetaten angående kurs i Læring i
Friluft for ansatte i Aktivitetsskolen
Samarbeidsforum for Vassdrag i Oslo (SaFoVa) med
deltakere fra etater i Oslo kommune, Oslo Elveforum
og OOF.
Møte med ordføreren
Møte om Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

6. mai

Konferanse på Gardermoen, arrangert av bl.a. Det norske
Skogselskap
Møte med administrasjonen

21. aug
20. mai
11. sept

30. januar
13. juni
6. nov
30. april og
14. mai
6. sept
27. nov

30. okt

4 ggr i året
4 ggr i året
18. jan
27. mai
15. nov
11. okt
6. nov
15. jan
8. apr

2 ggr

14. mai
17/09 og
13/11
24. mai
24. apr
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Årsregnskap 2019
for Oslo og Omland Friluftsråd // foretaksnummer: 971525665
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
2019
2018
Driftsinntekter			
Inntekter
1
5 537 905
4 764 172
Annen driftsinntekt
2
697 308
176 966
Sum driftsinntekter		
6 235 213
4 941 138
Driftskostnader
Lønnskostnad
3
Avskrivning på varige driftsmidler
6
Annen driftskostnad
3
Sum driftskostnader		
DRIFTSRESULTAT		

4 119 632
162 647
1 877 646
6 159 925
75 289

3 448 383
85 790
898 204
4 432 377
508 761

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		
22 670
Annen rentekostnad		
2 082
NETTO FINANSPOSTER		
20 587

19 057
1 865
17 192

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		
Skattekostnad på ordinært resultat		
ORDINÆRT RESULTAT		

95 876
0
95 876

525 953
0
525 953

ÅRSRESULTAT		

95 876

525 953

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
5
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		

95 876
95 876

525 953
525 953

Skiløpere på Elvåga i
Østmarka.
Foto: Johan Hval
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EIENDELER		 2019
2018
ANLEGGSMIDLER				
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
6
564 680
316 109
Sum varige driftsmidler		
564 680
316 109
SUM ANLEGGSMIDLER		
564 680
316 109
OMLØPSMIDLER				
Fordringer				
Kundefordringer		
754 155
676 450
Andre fordringer		
15 196
36 612
Sum fordringer		
769 351
716 062
Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

3 848 222

3 753 217

SUM OMLØPSMIDLER		
SUM EIENDELER		

4 617 573
5 182 253

4 469 279
4 785 388

EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
5
3 829 782
3 733 906
Sum opptjent egenkapital		
3 829 782
3 733 906
SUM EGENKAPITAL		
3 829 782
3 733 906
GJELD				
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld		
32 986
112 554
Skyldig offentlige avgifter		
289 908
257 634
Annen kortsiktig gjeld
1 029 576
681 294
SUM KORTSIKTIG GJELD		
1 352 471
1 051 482
SUM GJELD		
1 352 471
1 051 482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		
5 182 253
4 785 388
Oslo, 25. februar 2020

Hans-Petter Aas
Styreleder

Harald Irgens-Jensen
Styremedlem

Tessa Barnett
Styremedlem

Vigdis Jynge
Nestleder

Lars Wilhelmsen
Styremedlem

Are Heden
Styremedlem

Ingeborg Fønstelien
Styremedlem

Øyvind Rørslett
Styremedlem

Mari Ann Vinje
Styremedlem

Tom Fremstad
Generalsekretær

Hanne Toftdahl
Styremedlem

Martin Veastad
Styremedlem
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Note 1 - Inntekter
Statl. Fylkeskommunale tilskudd
Kontingenter kommuner
Prosjektmidler opplæring
Andre prosjektmidler
Andre inntekter
Sum Inntekter

2019
1 728 900
1 174 936
2 118 223
623 995
589 159
6 235 213

2018
1 687 094
1 162 586
1 914 492
0
176 966
4 941 138

2019
416 400
672 500
640 000
1 728 900

2018
409 594
667 500
610 000
1 687 094

Stat og fylkeskommunale tilskudd
Etat
Akershus fylkeskommune
Oslo Kommune – Bymiljøetaten *
Friluftsrådenes Landsforbund
Sum

* Halvparten av støtten fra Oslo kommune føres mot stat og fylkeskommunale tilskudd.

Kontingenter
Kommune
Asker
Bærum
Enebakk
Gjerdrum
Jevnaker
Lier
Lørenskog
Nannestad
Nittedal
Oppegård
Oslo
Ringerike
Rælingen
Røyken
Skedsmo
Ski
Sum innbetalt

2019
61 523
126 841
11 026
6 823
6 846
26 373
40 106
13 682
24 089
27 394
672 500
30 442
18 161
22 635
55 652
30 843
1 174 936

2018
60 926
125 454
10 945
6 704
6 777
25 980
38 670
13 240
23 545
27 178
667 500
30 283
17 874
22 452
54 178
30 880
1 162 586

2017
60 781
124 008
10 927
6 546
6 696
25 740
37 406
12 657
23 213
26 988
666 000
30 034
17 730
21 931
53 276
30 698
1 154 631
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Note 2 - Andre inntekter

Andre inntekter består av: Leieinntekter fra FNF Oslo og FNF Akershus, videre inntekter i forbindelse med
kartlegging og verdivurdering av friluftsområde i Oslo.

Note 3 – Lønnskostnad og godtgjørelser
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt
•
•
•
•

2019
3 166 602
514 727
383 243
55 060
4 119 632

2018
2 691 702		
417 523		
276 462		
62 696 		
3 448 383

Lønn til Generalsekretæren i 2019 kr 718 262
Friluftsrådet har i 2019 hatt 5 faste ansatte.
Selskapet har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Det er i 2019 betalt kr 72 500 i godtgjørelse til revisor.

Note 4 – Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av bankinnskudd er kr 440 228 bundne skattetrekksmidler.

Note 5 – Annen egenkapital

			Annen
			egenkapital
Pr 1.1.			
3 733 906
Årets overskudd			
95 876
Pr 31.12.			
3 829 782
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Note 6 – Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler
Avskrivningstablå

Driftsløsøre, inv., verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1			
623 960
Tilgang i året			
411 218
Anskaffelseskost pr 31/12			
1 035 178
Akk. av/nedskr. pr 1/1			
Årets ordinære avskrivninger			
Akk. av/nedskr. pr 31/12			

307 851
162 647
470 498

Balanseført verdi pr 31/12			

564 680
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Årsberetning 2019
for Oslo og Omland Friluftsråd
Virksomhetens art og sted

Organisasjonen driver arbeid med marka-, friluftsliv- og naturvernspørsmål i 16 kommuner i Oslo-området som
sokner til Marka.

Årsregnskapet

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om organisasjonens
utvikling og resultat i 2019 og stilling ved utgangen av regnskapsåret.
2019 har vært et svært aktivt år med mange konferanser og kurs og flere dager med opplæring i friluftsliv av
skoleklasser enn tidligere.Vi har også hatt et stort oppdrag med kartlegging og verdisetting av friluftsområdet.
Opplæring av lærere og ansatte i AKS har også vært mer omfattende en tidligere, i såvel Oslo som Akershus.
Vi har også hatt store og krevende høringssaker knyttet til arealsaker. 2019 har vært et godt år for OOF.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av organisasjonen til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet.

Arbeidsmiljø og likestilling

Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Ved utgangen av året hadde selskapet 5 ansatte; fire menn og
en kvinne. Styret består av fem kvinner og seks menn. Styret anser kravet om likestilling som ivaretatt.

Ytre miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
Oslo, 25. februar 2020
Styret i Oslo og Omland Friluftsråd

Hans-Petter Aas
Styreleder

Vigdis Jynge
Nestleder

Hanne Toftdahl
Styremedlem

Harald Irgens-Jensen
Styremedlem

Mari Ann Vinje
Styremedlem

Martin Veastad
Styremedlem

Lars Wilhelmsen
Styremedlem

Are Heden
Styremedlem

Ingeborg Fønstelien
Styremedlem

Øyvind Rørslett
Styremedlem

Tessa Barnett
Styremedlem

Tom Fremstad
Generalsekretær

Årsberetning 2019 // 67

UAVHENGIG REVISJONSBERETNING FOR 2017
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Budsjett 2020
Inntekter

Budsjett 2020

Regnskap 2019

Budsjett 2019

4 350 000

4 119 632

4 171 002

125 000

162 647

90 000

264 000
85 000
265 500
37 500
-200 000
112 500
75 000
65 500
138 000
65 500
41 000
34 250
139 000
122 350
72 000
50 500
56 000
15 500
1 439 100
5 914 100

307 392
102 473
299 183
46 839
55 511
132 131
58 306
180 756
75 303
43 048
38 846
203 924
130 276
75 805
48 101
70 270
9 482
1 877 646
6 159 925

261 500
79 000
208 000
41 000
-200 000
60 000
140 000
66 000
157 400
75 000
38 500
18 000
125 000
125 000
74 000
17 000
50 000
19 500
1 354 900
5 615 902

118 692

75 288

-207 879

Finansinntekter
Finanskostnader

19 500
5 500

22 670
2 082

15 000
-

Årets resultat

132 692

95 876

-192 879

AFP Selvrisiko /inkl. Personalkostn.

195 000

97 013

Statl. Fylkeskommunale tilskudd
Kontingenter kommuner
Andre prosjektinntekter
Andre inntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter

Kostnader

Lønns- og personalkostnader
Avskrivning på varige driftsmidler
og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Leie og kostnader kontorlokale
Leie data skytjenester og kontormaskiner
Lokaler og utstyr opplæring
Inventar og utstyr
Refusjon MVA
Reparasjon og vedlikehold
Honorar fremmede tjenester (revisjon/data/konsulent)
Kontorrekvisita, telefon, internet
Trykksaker, aviser, tidskrifter
Møter, kurs og oppdatering ansatte
Drift og vedlikehold varebil
Reisekostnader
Representasjon, konferanser, arrangement
Seminar
Kontingenter
Forsikringspremie
Styre- og medlemsmøter
Andre konstnader
Sum andre driftskostnader

Driftskostnader
Driftsresultat

1 800 000
1 517 792
2 100 000
275 000
340 000
6 032 792

1 644 746
1 174 936
2 744 885
331 976
338 670
6 235 213

1 729 481
1 177 792
2 000 750
200 000
300 000
5 408 023

Notater
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