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Elever fra mottaksklasse ved Haugerud skole på friluftslivsopplæring 
på Øvresetertjern med OOF. Foto: Steinar Saghaug
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Lederens sider

Årets friluftsråd i 2018
På årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund i juni 
2018 ble Oslo og Omland Friluftsråd kåret til Årets 
friluftsråd. Grunnlaget for kåringen var arrangementet 
Flerkulturell Friluftsfest i 2017. 

Friluftfesten har hatt prominente gjester hvert år 
og i 2017 spesielt prominent med besøk av selveste 
kronprins Håkon. Han tok seg god tid til å se på 
de forskjellige aktivitetene og snakke med elever 
og lærere. Under festen overhørte vi en samtale 
hvor en elev sa til annen at han syntes det var litt 
rart at Kronprinsen tok seg tid til å møte opp på et 
arrangement bare for innvandrere. Det at Kronprinsen 
også ble oppfattet som hans Kronprins håper jeg ga 
deltagerne litt ekstra selvtillit på veien videre inn i det 
norske samfunnet.

Kåringen er en stor oppmuntring og ære for OOF og 
styrker også motivasjonen til å stå på videre med vårt 
svært viktige friluftslivsarbeid blant innvandrere.

Friluftsskole-konseptet 
er en viktig del av OOFs 
arbeid. Vi hjelper våre 
medlemskommuner til å 
starte opp friluftsskole i 
skoleferiene, og så er målet 
at kommunene selv fortsetter 
arbeidet. Her fra Friluftsskole 
i Asker i 2018. Foto: Emilie 
Forbes Holmen.
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Ny rekord for Flerkulturell Friluftsfest 2018
I 2018 deltok hele 2800 innvandrere, fra mottaks- og voksenopplæringsklasser 
i Oslo og Akershus. Dette var en solid økning fra 2016 med ca. 1000 deltakere 
og 2017 med ca. 2000 deltakere. Festen i 2018 ble åpnet av byråd for miljø og 
samferdsel i Oslo Lan Marie Berg som også deltok på flere av friluftsaktivitetene.

Den flerkulturelle friluftsfesten har som formål å styrke deltagernes kunnskap, 
interesse og begeistring for friluftslivsaktiviteter. Det er også viktig å synliggjøre de 
enkelte organisasjoners friluftslivstilbud med håp og mål om at deltagerne søker seg 
mot disse. Det er gjennom organisert læring vi kan gjøre deltagerne i stand til på 
sikt å drive uorganiserte friluftslivsaktiviteter.

En stor takk rettes til de mange organisasjoner som bidrar, og som er svært 
viktige for at den flerkulturelle friluftfesten kan gjennomføres.

Som leder i Oslo og Omland Friluftsråd er jeg stolt over, og skal gjøre det 
jeg kan for at den flerkulturelle friluftfesten blir en årlig tradisjon. Denne offensive 
holdningen kan jeg tillate meg fordi vi har svært entusiastiske og kunnskapsrike 
aktivitetsmedarbeidere som prosjektlederne Anne-Mari Dalen og Emilie Forbes 
Holmen og aktivitetsleder Bent Martinsen.

Oslos byråd for miljø og 
samferdsel, Lan Marie Berg, 
åpnet Flerkulturell Friluftsfest 
2018.  Arrangementet slo 
alle rekorder med 2800 
deltakere.  
Foto: Steinar Saghaug
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Frognerseteren Friluftssenter – videre løft 
Det er en glede å kunne konstatere at Frognerseteren Friluftsenter får en større 
og større plass i gjennomføringen av våre opplæringstiltak for ulike målgrupper. 
I 2018 ble det gjennomført 140 dager med opplæring i friluftsliv for mottaks- og 
voksenopplæringsklasser, og de fleste hadde sitt utgangspunkt på Frognerseteren 
Friluftsenter.

Det er også svært hyggelig å kunne innfri Erik Sture Larres visjon om å 
gjennomføre friluftskonserter i det flotte amfiet som han engasjert fikk bygget i 
2010, og på den måten bidra til å bygge bro mellom natur og kultur. Suksessen med 
KORK og DeLillos i 2017 ble videreført i 2018 med KORK og Bjørn Eidsvåg. 

Samarbeidet med Sten Sture Larre, som nå er leder av Erik Sture Larres 
stiftelse, er i positiv utvikling og ambisjonen er å øke aktiviteten på senteret. Fra 
høsten 2018 ble Emilie Forbes Holmen, en positiv og engasjert kunnskapsspreder, 
tilsatt i OOF med økonomisk støtte fra Larre-stiftelsen. Konsertene med KORK ser 
ut til å ha kommet for å bli. Det er bare å glede seg til 2019.

Friluftslivsbudsjettet i Oslo kommune  
– styrket i 2019
Som grunnlag for budsjettarbeidet i Oslo kommune er det utarbeidet en 
behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019-2028. Planen er god og viktig 
for å styre begrensede ressurser slik at den samfunnsmessige nytten blir best mulig. 
Den skal også være et svar på de forventningene politikerne har til friluftslivet. 

I beretningen for 2017 skrev jeg at vi ventet på tidspunkt for et møte med 
byråden for miljø og samferdsel Lan Marie Berg. Dette ble gjennomført i 2018. Vi 
påpekte at forslaget til friluftlivsbudsjett for 2019 ikke tilfredsstilte forventninger 
og den helt nødvendige satsingen på friluftslivet og måtte økes. Vi pekte særlig på 3 
viktige tiltak som økt satsing på turveier både i byggesonen og i Marka, realisering 
av Sørli gård i Østmarka og styrking av Friluftslivets samarbeidsutvalg. Det er derfor 
gledelig å konstatere av byrådet styrket friluftlivsbudsjettet med 30 millioner for 
2019.

Aktivitetsløftet i Akershus fylkeskommune
I slutten av 2016 vedtok Fylkestinget i Akershus en regional plan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv for perioden 2016 – 2030. Visjonen – «Aktiv i Akershus hele 
livet» skal vise vei i utviklingen av Akershus som et bærekraftig fylke og et godt sted 
å leve. 

I mai 2018 ble vi invitert av Akershus fylkeskommune til et «aktivitetsløft-
seminar» for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus. Seminaret var en 
møteplass for samarbeid for alle som bidrar til å utvikle fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv i Akershus. Til stede var engasjerte medarbeidere og ildsjeler i kommuner, 
regionale myndigheter, regionale organisasjoner og innen frivillighet. Målet med 
seminaret var å gjøre det enklere å være fysisk aktiv i Akershus og starte og 
videreutvikle samarbeid innen planens fem prioriterte utviklingsområder: 

• Innovative og kreative i møte med framtiden
• Aktive og inkluderende hele livet
• Aktive forflytninger på sykkel og til fots
• Regionale anlegg og rekreasjonsområder i og på tvers av kommuner
• Nærhet til aktivitetsarenaer  i byer og tettsteder.
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OOFs generalsekretær Tom Fremstad holdt en innledning om: «Friluftsråd på 
Romerike – kompetanse og innsats samles og styrkes». Etter flere interessante 
innledninger arbeidet vi i grupper og inngikk en intensjonsavtale med 
representanter for Nes, Ullensaker og Eidsvoll kommuner om:

• Spørsmålet om etablering av friluftsråd
• Friluftsliv i skolen (kursopplegg)
• Flerkulturell friluftfest og det flerkulturelle friluftslivsarbeidet.

Dette er svært viktige tiltak for OOF og vil være et godt grunnlag for et nærmere 
samarbeid med nye kommuner på Romerike. 

Viken-regionen – viktig for OOF
OOF har i mange år hatt et givende og inspirerende samarbeid med Akershus 
fylkeskommune om mange friluftslivsaktiviteter. Dette ønsker vi å forsterke og 
utvikle videre i den nye regionen Viken. Som en videreutvikling av samarbeidet er 
nå generalsekretær i OOF,  Tom Fremstad, oppnevnt i regionalt råd for anlegg og 
fysisk aktivitet i Akershus, og på vårt årsmøte 29. april 2019 vil Rune Winum, den 
nye lederen for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse i Viken-regionen presentere 
status og det videre utviklingsarbeidet i den nye regionen.

Den nye kommunereformen fører til at flere av våre medlemskommuner i 
Akershus slås sammen og skal være operative fra 2020. Oppegård og Ski blir til 
Nordre Follo med ca. 57 000 innbyggere,  Asker, Røyken og Hurum blir  
til Nye Asker med ca. 91 000 innbyggere og Skedsmo blir en del av nye Lillestrøm 
sammen med Fet og Sørum med ca. 87 000 innbyggere.

Det blir svært viktig for OOF at de nye kommunene blir med videre som 
medlemmer selv om Hurum, Fet og Sørum ikke har vært medlemmer tidligere. 

Markaloven 10 år  
– et historisk tilbakeblikk
2. april 2019 er markaloven 10 år. Da loven ble vedtatt, var det for OOF 
den lykkelige avslutning på en lang kamp for å sikre Oslomarka.  Dette var 
hovedmotivasjonen for å stifte Oslomarkas Friluftsråd 17. april 1936. I Rådets 
første vedtekter ble det slått fast at dets oppgave var i «samarbeid med kommuner, 
organisasjoner og andre interesserte å sikre og bevare Marka i Oslo og omegn for 
friluftslivet». 

Allerede i beretningen for året 1937/38 fremgår det at Rådet skulle utarbeide 
en generalplan for sikringen av friluftslivsområder etter forslag fra sekretæren, 
kaptein Nils Houge. Deretter satte styret ned særskilte arbeidsutvalg for Østmarka, 
Grefsenmarka, Nordmarka, Krokskogen og Vestmarka. Utvalgene skulle kartlegge 
eiendomsforholdene i de forskjellige markene. Ifølge årsberetningen for 1938/39 
ble dette arbeidet avsluttet med at Nils Houge, på et styremøte i oktober 1939 
redegjorde for resultatene av dette viktige arbeidet. Han ga samtidig anvisning på 
det videre arbeidet som var å sikre seg mot spredt hyttebebyggelse - det gjaldt  
«å konsentrere denne på skråningene mot bebyggede strøk, mens det sentrale 
friluftsområde i sin helhet bør sikres mot bebyggelse». Han mente at hyttebyggingen ikke 
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kunne stanses, men hvis den fikk bre seg uhindret, ville vi få hytter og inngjerdinger 
over hele marka, og mest på de steder som var av størst verdi for befolkningens 
friluftsliv. 

I sin redegjørelse mente Houge at det mest praktiske tiltaket for å sikre 
friluftslivsområdene, var gjennom fredning, enten ved lov, eller ved servitutter 
eller frivillige overenskomster med grunneierne. Og med bakgrunn i denne 
kunnskapen besluttet styret å nedsette et sikringsutvalg som fikk som oppgave å 
undersøke de forskjellige muligheter for sikring av marka som friluftslivsområde og 
å legge fram «en alminnelig plan herfor». Utvalget besto av nestformann Bjarne Lie, 
styremedlemmene Aage Rygh og O. Johs. Berg, Hjalmar Larsen og med Nils Houge 
som sekretær.

På dette tidspunktet hadde Nils 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 Markaloven ble vedtatt av 
Stortinget 2. april 2009. I 2019 markerer OOF at markaloven er 10 år med en 
stor og ambisiøs jubileumskonferanse. Her har vi invitert politikere, grunneiere og 
markaorganisasjonene til å belyse historikken, praktiseringen og erfaringene med 
loven og utfordringene videre.

Mange aviser i marka-
området har hatt oppslag 
om el-sykling og liberalisering 
av markaloven. OOF har 
jobbet målrettet for å få inn 
opplysende artikler i media.
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Regjeringen foreslår endringer i  
markaloven
I slutten av 2018 foreslo Regjeringen endringer i markaloven. Den vil tillate el-
sykling på stier og åpner for at Regjeringen kan innskrenke markagrensen dersom 
«vesentlige samfunnsinteresser» foreligger.

Forslaget om å tillate el-sykling på stier møter motstand fra store 
grunneiere i Marka og alle natur- og friluftsorganisasjonene. Forslaget kan bety en 
«motorisering» av sykling på stier. 

Det andre forslaget, om å innføre ordene «vesentlige samfunnsinteresser» i 
paragraf 2, åpner for krevende fortolkninger og inviterer til ny praksis. I lovforslaget 
er det ikke mulig å lese hva Regjeringen legger i disse ordene. 

I dag kan Klima- og miljødepartementet godkjenne justeringer av markagrensen 
dersom berørte kommuner melder inn ønske om dette. Med bakgrunn i en streng 
og innarbeidet praksis ble markagrensen i september 2015 justert 47 steder i 11 
kommuner. Justeringer som OOF dengang aksepterte. 

Nå kan vi få en ny og unødvendig debatt som kan skape forventninger i 
markakommunene om at de kan få til endringer i markagrensen uten å gå veien 
om Stortinget. Regjeringen argumenterer med avbyråkratisering og forenkling i 
prosedyrer. I stedet kan vi få en utvikling som fører til uthuling av markagrensen. 

Vi har presentert våre synspunkter med oppslag i Aftenposten, Dagsavisen, 
NRK Østlandssendingen og for Energi- og miljøkomiteen. Det ventes en avgjørelse 
av Stortinget i løpet av mars 2019.

Drømmen og kampen om Marka fortsetter
I 1971 utga Oslo og Omland Friluftsråd et hefte, «Marka i Fare», utarbeidet av Erik 
Sture Larre. Heftet var tilegnet norsk ungdom med innledende tekst: «Forutsetningen 
for en full livsutfoldelse er fysisk aktivitet i frisk luft og i naturlige omgivelser. Vi lever i et 
land hvor vi ennå har friluftsområder nær by- og tettbebyggelsen. Her kan vi gå til fots, på 
ski og skøyter, løpe, sykle og bade, være oppdagelsesreisende i naturens eventyrverden, nyte 
den storslagne utsikt og det stille tjern eller hvile vår stressede hjerne i skogens ro. Etter 
som befolkningen øker og konsentreres mer og mer, øker også faren for angrep på våre 
goder i de nære friluftsområdene. Den nåværende aldersgruppe har hatt den fulle glede av 
friluftslivet. Den plikter å overlevere marka i like god eller bedre stand til ungdommen og 
deres etterkommere».

Dette er store og krevende forventninger og mål og hver generasjon må ta sitt 
ansvar. Da OOF ble stiftet i 1936 startet arbeidet med å sikre Marka for friluftslivet. 
Etter over 70 år vedtok Stortinget markaloven som fastsetter en grense som er 
tilnærmet lik «den sorte strek» som ble tegnet av Nils Houge i 1937. Den helt 
sentrale siden ved loven, i tillegg til lovfestingen av markagrensen, er det generelle 
forbudet mot bygge- og anleggstiltak i Marka. 

Både drømmen og kampen om Marka som friluftslivsområde fortsetter. Dens 
betydning for befolkningens friluftsliv, naturopplevelse, velvære, helse og identitet, 
er fortsatt uvurderlig. Naturen er en sentral kvalitet for mental helse, og det er 
dokumentert at friluftsliv har svært positive virkninger for både psykisk og fysisk 
helse.



Årsberetning 2018  //  9 

OOF ble på kåret til 
Årets Friluftsråd 2018 
på Friluftsrådenes 
Landsforbunds årsmøte i 
Alta. Fra venstre: Styreleder 
i FL, Steinar Saghaug, Tom 
Fremstad, generalsekretær 
i OOF og Hans-Petter Aas, 
styreleder i OOF.

Skullerud, 11. mars 2019

Hans-Petter Aas
Styreleder i OOF

Takk for innsatsen
Jeg takker styret for å ha bidratt til god og motiverende stemning i åpne, utviklende 
og kunnskapsrike samtaler og diskusjoner som gir konstruktive og handlingskraftige 
resultater og konklusjoner. Og en spesiell takk til organisasjonene for motiverende 
og resultatorientert samarbeid. 

For OOF er det store målet å etablere dialog som motiverer til felles forståelse 
og handlekraft mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og kommunene, 
for sikring av en grønn struktur med ferdselsårer og oppholdsområder innenfor 
byggesonen som knyttes sammen med omkringliggende naturområder som Marka, 
kulturlandskap, elvekorridorer og områder langs sjøen, og for et godt, harmonisk 
samspill mellom ulike friluftsaktiviteter og brukergrupper. 

Og til slutt, mange takk til en fantastisk aktiv, entusiastisk, kunnskapsrik 
og utholdende administrasjon og for et åpent og konstruktivt samarbeid med 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og til alle kommunene 
som er glad i og står opp for Marka og et aktivt og allsidig friluftsliv, og som lojalt 
støtter OOF ved trofast å betale kontingenten.
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Fakta om OOF
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er en 
paraplyorganisasjon for 43 naturvern- og 
friluftsorganisasjoner, velforbund og idretts-
organisasjoner. Disse representerer en medlemsmasse 
på om lag 500 000, i og utenfor Oslo. I tillegg er 16 
kommuner og to fylkeskommuner medlemmer. 
Medlemskommunene har 1,17 millioner innbyggere 
tilsammen. OOF ble etablert i 1936 og har siden 
arbeidet kontinuerlig med marka-, friluftslivs- og 
naturvernspørsmål.

Å ta vare på natur- 
mangfoldet står sentralt 
i OOFs arbeid i våre 16 
medlemskommuner.  
Foto: Steinar Saghaug



 
Medlemsmassen har ikke  
endret seg det siste året.

Fylkeskommuner
• Oslo
• Akershus

Kommuner
• 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
• Sørmarkas Venner
• Østensjøvannets Venner
• Østmarkas Venner

Friluftslivs- og natuvern-organisasjoner, velforbund, 
og idrettsorganisasjoner:

Medlemmer
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Årsmøtet 2018
OOFs årsmøte ble avholdt på Frognerseteren Friluftssenter 24. april 2018, med 
Bernt Bull som møteleder. 35 stemmeberettigede fra organisasjoner og kommuner 
samt OOFs styre var møtt fram, i tillegg til 10 ikke-stemmeberettigede fra OOFs 
administrasjon, gjester og foredragsholdere. 

Før selve årsmøtet holdt Erling Dokk Holm et interessant foredrag med tittel: 
«Markagrensa og Operaen», om markalovens og markagrensas betydning for en vellykket 
byutvikling.

Styret
• Styreleder: Hans-Petter Aas (ikke på valg)
• Nestleder: Vigdis Jynge (valgt for 2 år)
• Styremedlem: Are Hedén (ikke på valg)
• Styremedlem: Hanne M. Toftdahl (ikke på valg)
• Styremedlem: Ingeborg Fønstelien (ikke på valg)
• Styremedlem: Lars Wilhelmsen  (ikke på valg)
• Styremedlem: Martin Veastad (ikke på valg)
• Styremedlem: Øyvind Rørslett (valgt for 2 år)
• Styremedlem:  Harald Irgens-Jensen (valgt for 2 år)
• Styremedlem:  Mari Ann Vinje (valgt for 2 år)
• Styremedlem:  Tessa Barnett (valgt for 2 år)

Valgkomiteen
Sverre A. Larssen (leder), Espen Jonhaugen og Christine Fjelstad Nuland  
(alle valgt for ett år).
Alle valg var enstemmige.

Styrets arbeid i 2018
Det er avholdt ni styremøter, og styret har behandlet 80 saker i løpet av 2018. 

Fra Nøklevann i Østmarka.  
Foto: Steinar Saghaug



OOFs æresmedlemmer og  
hedersutnevnelser
Æresmedlemmer i OOF er Finn Ramsøy, Frithjof Funder, Oddvar Rolstad (†),  
Bjørn Gløersen (†), Erik Sture Larre (†) og Nils Houge (†).
På årsmøtet i 2018 ble tidligere styremedlemmer i OOF,  Randi Larsen  
og Bernt Bull, tildelt OOFs hedersutnevnelse, «Hedersskålen». 

Oddvar Rolstad (1928-2019)
Oddvar Rolstad døde 4. mars 2019, 90 år gammel. Han var en av seks 
æresmedlemmer i OOF og har gjennom en årrekke vært tillitsvalgt/nestleder i 
Oslo og Omland Friluftsråd. Oddvar var en skogens mann og har gjennom et langt 
liv arbeidet for natur og friluftslivet, også i andre organisasjoner som Østmarkas 
Venner, ski- og løypegjengen ØX og Skiforeningens Markakomite. Han fremstår som 
en svært viktig person i OOF’s historie. 

OOFs administrasjon
• Tom Fremstad, generalsekretær
• Johan Hval, rådgiver
• Rannveig Ulimoen, økonomi- og administrasjonsansvarlig (60 % stilling)
• Anne Marie Dalen, prosjektleder (fra 1. april)
• Emilie Forbes Holmen, prosjektleder (fra 15. september)
• Bent Martinsen, aktivitetsleder (variert mellom 80 % til 100% stilling)

OOF har i tillegg flere medarbeidere som har bidratt på våre ulike 
opplæringsaktiviteter. De har vært engasjert på timebasis.  

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. 

OOF har ferieleir for 
nyankomne innvandrere på 
Kjeholmen i Bærum. Her er 
OOFs administrasjon og FNF 
i Oslo og Akershus på besøk. 
Fra venstre:  Fra venstre: 
Adrian Mortensen (FNF 
Oslo), Wael Alarj (OOF deltids 
instruktør), Bent Martinsen 
(OOF),  Anne-Marie Dalen 
(OOF), Maria Rundhaugen 
Tesaker (FNF Akershus), 
Marta Martinsen (OOF), Tom 
Fremstad (OOF) og Johan 
Hval (OOF).  
Foto: Johan Hval

Oddvar Rolstad (1928-2019) 
Foto: Steinar Saghaug
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DNT Oslo og Omegn har ledervervet i sykkelforumet og OOF innehar 
sekretariatsfunksjonen.

Markarådet
Styreleder i OOF, Hans-Petter Aas, er nestleder i Markarådet og nestleder i OOF, 
Vigdis Jynge, er vararepresentant til Markarådet.

FNF Akershus
Generalsekretær i OOF, Tom Fremstad, er styremedlem i FNF Akershus, valgt for to 
år i 2017.

FNF Oslo
Styreleder i OOF, Hans-Petter Aas, 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 de viktigste etatene i Oslo kommune, Oslo Elveforum og 
OOF. Det har blitt avholdt to møter i 2018 og en arbeidsgruppe jobber med et nytt 
mandat for det videre arbeid.

Behovsplan for idrett og friluftsliv i Oslo kommune
Styreleder i OOF, Hans-Petter Aas, og generalsekretær i OOF, Tom Fremstad, er 
med i styringsgruppa.

Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger
Styreleder i OOF, Hans-Petter Aas, og generalsekretær i OOF, Tom Fremstad, er 
med i styringsgruppa. 

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 valgt inn i Regionalt råd for anlegg og 
fysisk aktivitet i Akershus, som ledes av Akershus fylkeskommune.

Medlemskap i organisasjoner
OOF er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Det Norske Skogselskap 
(DNS), FNF Oslo, FNF Akershus og Oslofjorden Friluftsråd.

OOF og FNF på tur langs 
Alnaelva med Alnaelvas 
Venner. Fra venstre: Emilie 
Forbes Holmen (OOF), Anne-
Marie Dalen (OOF), Maria 
Rundhaugen Tesaker (FNF 
Akershus), Adrian Mortensen 
(FNF Oslo), Vidar Berget 
(Alnaelvas Venner) og Bent 
Martinsen (OOF).  
Foto: Johan Hval
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Marka og arealene i 
byggesonen
En sentral oppgave for OOF er ta vare på Marka og de 
grønne lungene i byggesonen. Formålet er å sikre be-
folkningen gode muligheter for naturopplevelser, fy-
sisk aktivitet og et allsidig friluftsliv i sine nærområder. 
Presset på arealene i regionen er store, særlig gjelder 
dette natur- og friluftsområdene i vekst- og fortet-
tingsområdene. 

I 2018 var det mest påfallende at markagrensa for 
første gang på mange år ble satt under sterkt press 
flere steder, som på Ila i Bærum og Kjekstadmarka 
i Lier.  Samtidig har regjeringen forslått å endre 
markagrensa i Nittedal og Harestua for å styrke 
boligbygging ved kollektivknutepunkt. Til slutt må 
nevnes stor diskusjon i Skedsmo om skytebanen 
som delvis planlegges lagt inne i Gjelleråsmarka og 
stort  lokalt engasjement mot beredskapssenteret på 
Taraldrud.

En av OOFs viktigste 
oppgaver er å ta vare på 
Marka og de grønne lungene 
i byggesonen. Fra Kolsås i 
Bærumsmarka. Foto: Steinar 
Saghaug 



Markaloven og markaforskriften 
OOF forsvarer markaloven, og vi ønsker derfor å gi en kort oversikt over det som 
skjer i tilknytning til loven og praktiseringen av den. OOF har i 2018 behandlet og 
utarbeidet høringsuttalelser på følgende saker knyttet til Marka; 

• to saker knyttet til endring av markagrensa, på Ila i Bærum og på Liertoppen i Lier
• utvidelse av steinbruddet Steinskogen i Bærum
• nedleggelse av frilufts-dammer i Nittedal, Rælingen og Lørenskog
• nye naturreservater på Romeriksåsen, Lillomarka, Vestmarka og Bærumsmarka
• transformatorstasjon ved Grønmo i Oslo  
• discogolfpark ved Myrdammen i Rælingen

Vi avventer markaforskriften for skogbruket, etter høringsrunden i 2017. Da sto natur- 
og friluftsorganisasjonene sammen om en høringsuttalelse til departementet. OOF har 
etterlyst forskriften overfor både statsråd og departement ved flere anledninger, og 
vi imøteser at regjeringen her vil ta hensyn til et samlet natur- og friluftslivs kritiske 
bemerkninger til et krevende forslag.

I april 2017 sendte regjeringen ut et forslag om å endre markalovens paragraf 2 
på to punkter; 1. grenseendringer i Nittedal og Lunner kommuner og 2. å gjøre det 
enklere å endre markagrensa når samfunnsmessige interesser tilsier det. 
Omtrent samtidig, 4. april 2017, vedtok Klima- og miljødepartementet en endring 
av forskrift om motorferdsel i utmark som innebar at el-sykkel kan brukes i utmark 
inkludert på stier. Denne lovendringen ble da ikke gjeldene for Marka, ettersom den 
krevde en endring av Markaloven. 

9. november 2018 kom regjeringens samlede forslag til endringer av 
markaloven, som så ble oversendt Stortinget for endelig vedtak.

Bildet er hentet fra en  
NRK.no-artikkel fra 
Øyerfjellet, hvor det blant 
annet står følgende: «Salet 
av elsyklar aukar og synet av 
elsyklar til fjells og til skogs 
blir meir og meir vanleg». 
Foto: Alexander Øyen/NRK.no
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Regjeringens forslag til endringer  
i Markaloven
Stortinget mottok 9. november 2018, regjeringens proposisjon til endring av 
markalovens § 2, markagrensa og markalovens forbud mot bruk av motoriserte 
kjøretøy i marka, inkludert bruk av el-sykkel på sti Marka.

Lovendringen var i tråd med de signalene og de forslagene til lovendringene 
som regjeringen tidligere hadde sendt ut på høring. Vi vil her gå gjennom 
regjeringens forslag:

Markgrensa endres i Nittedal og Lunner
Regjeringen anbefaler Stortinget å stemme for grenseendringer i Nittedal ved Nittedal 
stasjon og i Lunner ved Harestua stasjon. 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 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.»

Enklere å justere markagrensa der vesentlige samfunns- 
interesser er inne i bilde
Endringen i paragraf 2, som regjeringen går inn for, innebærer at dagens bestemmelse 
om adgang til å foreta innskrenkende justeringer av markagrensa gjennom forskrift 
deles i to ulike bestemmelser. 

Det er den første av disse som OOF er kritisk til. Her gis det adgang til 
innskrenkende justeringer der vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 

OOF gikk i høringsuttalelsen fra 2017 imot dette «forslaget om å innføre 
begrepet vesentlige samfunnsinteresser i §2, 3. ledd. 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.

El-sykling på sti kan bli tillatt også i Marka
El-sykler har tidligere blitt regnet som et motorisert fremkomstmiddel og har 
derfor vært forbudt å bruke på̊ stier, turveier og i annen utmark, inkludert i Marka. 
I 2015 sendte derfor Klima- og miljødepartementet ut en høring om bruk av 
el-sykler i utmark. Her ble det foreslått at el-sykkel skulle være tillatt på veier 
og turveier, men ikke på stiene. OOF arrangerte medlemsmøte om saken og vi 
sa i vår høringsuttalelse et klart nei til el-sykling på stier og et like klart ja til el-
sykling på veiene i Marka. Denne holdningen hadde også de fleste andre natur- og 
friluftsorganisasjonene i regionen.

Den 4. april 2017 vedtok så Klima- og miljødepartementet en forskriftsendring 
som innebærer at el-sykkel nå̊ kan brukes i utmark inkludert stier, på̊ linje med 
vanlige sykler. Dette var et overraskende og skuffende vedtak fra regjeringen som 
begrunnet vedtaket med at en ønsket «et enkelt, oversiktlig og brukervennlig 
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regelverk,» slik «at bruk av el-sykler i all hovedsak likestilles med bruk av vanlige 
sykler.» Som et slags plaster på såret vedtok en samtidig at kommunen vil «kunne 
bestemme at bruk av el-sykler ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på̊ 
nærmere angitte strekninger eller traséer.»

Men, for at forskriften skulle få virkning i Oslomarka måtte markalovens egne 
bestemmelser om motorisert ferdsel endres. Forslaget til en slik endring kom altså 
den 9. november 2018 og forventes behandlet i Stortinget i løpet av mars 2019.

OOF jobber videre med disse sakene
Selv om regjeringen har bestemt seg i disse sakene, vil OOF jobbe videre med disse 
i håp om at Stortinget stemmer imot. 26. november 2018 gjennomførte vi et møte 
med statsråd i Klima- og miljødepartementet, Ola Elvestuen. 

Samme måned utarbeidet vi et opprop mot el-sykling på sti i Marka som ble 
støttet av sentrale aktører i Marka, både grunneiere, kommune og organisasjoner. 
Følgende støttet dette oppropet: 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.  

Vi fikk også inne en større artikkel i Aftenposten om saken. I januar 2019 
fremmet vi våre synspunkter i et høringsmøte i Stortingets energi og miljøkomite.

Her følger et utdrag fra vårt opprop:

19. desember 2018 sto 
dette bildet på trykk i en 
artikkel i Aftenposten, med 
følgende bildetekst: «Stopp 
før stien! Det er beskjeden 
fra generalsekretær i Oslo 
og Omegn Friluftsråd, Tom 
Fremstad, miljøbyråd Lan 
Marie Berg og Skiforeningens 
generalsekretær, Erik 
Eide.» Foto: Thomas Olsen, 
Aftenposten
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Nei til el-sykling på stier i Marka

Regjeringen ønsker å endre Markaloven og tillate el-sykling på stier og skogs-/turveier i Marka.

El-sykkelen er et flott og miljøvennlig framkomstmiddel som er i ferd med å bre seg i samfunnet. 
Sykkelen brukes som transportmiddel til jobb, fritid og rekreasjon og åpner for muligheter til nye 
brukergrupper.
Vi synes det derfor er både naturlig og gledelig at regjeringen åpner for at el-syklene også kan 
brukes på skogs- og turveier i Marka. ...

Det at Regjeringen åpner for el-sykling på stier også, synes vi derimot er et veldig dårlig og 
overraskende forslag. Da forslaget til endring om el-sykler ble sendt ut på høring sto det at el-
sykling på stier ikke skulle tillates. Nesten alle som svarte på høringene var enige i at el-sykling på 
stier var noe man ikke ønsket. Overraskelsen var derfor stor da forslaget fra regjeringen kom, og 
det ble åpnet for el-sykling også på stier. 

Marka skal være et fristed for alle brukergrupper, i alle aldre og man skal trives og føle seg 
trygg når man er ute. Stiene er sårbare i forhold til slitasje, og ved å åpne for el-sykling på stier så 
vil flere sykle på stiene og dermed vil slitasjen øke i tillegg til at det blir flere flerbrukskonflikter.  
El-syklene er i rivende teknisk utvikling, noe som medfører at de vil gå raskere og 
fremkommeligheten vil økes betraktelig. El-syklene vil fremdeles ha maksfart på 25 km/t, men det 
er en høy fart når syklister møter gående og vil være en stressfaktor for mange av de som ferdes 
på stiene. Fremtidens el-sykler vil være like håndterbare som vanlig sykler er nå – dagens el-sykler 
er det nesten allerede.  Vi synes også et føre-var- prinsipp er viktig i denne saken. 
....

Det er også viktig å ha med seg at det er ingen store brukergrupper som sloss for denne 
endringen og vi mener at endringsforslaget står i sterk kontrast til at Marka skal være et fristed for 
de 1,2 millioner innbyggerne som sokner til disse fantastiske områdene. 

De store grunneierne i Marka ; Oslo kommune, Løvenskiold Skog, Losby Bruk AS samt Oslo og 
Omland Friluftsråd, som representerer de fleste markaorganisasjonene, står sammen om å be 
regjeringen å snu i denne saken. Vi heier på forslaget om å tillate el-sykling på skogs- og turveier, 
men vi sier et tydelig nei til at det skal være tillatt å bruke el-sykler på stier. 

Oslo kommune
Løvenskiold Skog
Losby Bruk AS
Oslo og Omland Friluftsråd

Oslo, 10. desember 2018
Til

Stortingets energi  
og miljøkomite
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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 en kan utveksle 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 nå 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 vararepresentant til markarådet. Fylkesmannen i 
Oslo og Viken er sekretariat for Markarådet.

Saker fra markarådet er fast post på alle OOFs styremøter.

Markagrensa under økt press!
Generelt opplever OOF at det er god oppslutning og respekt for markaloven og 
markagrensa. Byutviklingsdebatant og førsteamanuensis Erling Dokk Holm påpekte 
i et foredrag på OOFs årsmøte at markagrensa var en viktig forutsetning for en 
kompakt byutvikling i tråd med de gjeldende areal og transportplaner. 

OOF ser derfor med bekymring på at markagrensa i økende grad blir utsatt for 
utbyggingspress. På Ila i Bærum ønsker staten å bygge en psykiatrisk institusjon og 
i Kjekstadmarka vurderer Lier kommune et næringsområde. I tillegg ønsker både 
Franzefoss bruk i Bærum og Bjønndalen bruk i Nittedal å utvide sine steinbrudd 
som ligger inne i Marka og nær friluftslivsområder. 

I forbindelse med planer om 
utvidelse av Franzefoss bruk 
inn i Marka, inviterte fagsjef 
Alf Broeng (til høyre) på en 
befaring i steinbruddet. OOF 
gikk i vår høringsuttalelse 
imot utvidelsen av hensyn til 
friluftslivet. Foto: Johan Hval
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Samtidig har regjeringen foreslått å endre markagrensa i Nittedal og Harestua 
for å styrke boligbygging ved kollektivknutepunkt. Til slutt må nevnes stor diskusjon 
i Skedsmo om skytebanen som delvis planlegges lagt inne i Gjelleråsmarka og stort 
lokalt engasjement mot beredskapssenteret på Taraldrud, som bygges i Marka, tett 
på et viktig nærfriluftsområde for befolkningen i Oppegård og Søndre Nordstrand 
bydel i Oslo.

Vi vil her kort gå inn på de sakene OOF har behandlet i år:

OOF går imot utvidelse av steinbruddet på Steinskogen i 
Bærum 
I februar 2018 skrev vi en høringsuttalelse til en tilleggshøring til Bærum kommunes 
arealplan. Både Skiforeningen og DNT Oslo og Omegns lokallag, Bærum Turlag, 
støttet uttalelsen, som i en kortversjon lød slik:

«En utvidelse av Franzefoss steinbrudd på Steinhøgda i Bærumsmarka til nærmere 
det dobbelte av hva det er i dag, vil være et stort naturinngrep og vil true viktige 
friluftsinteresser i Bærum. Dette har kommunen selv fastslått i sin nylige kartlegging 
og verdsetting av friluftslivsområder, der området er klassifisert som «Svært viktig» for 
friluftslivet. De lokale friluftsorganisasjonene kan bekrefte dette og departementet sa nei til 
utvidelsen da Bærum kommunen fremmet forslaget første gang i forbindelse med forrige 
kommuneplan-rullering.

OOF har stor respekt for det arbeid Bærum kommune gjør gjennom sin Klimastrategi 
og Masseforvaltningsplan, men vi mener at kommunen bør forsøke å løse disse 
krevende spørsmålene på annen måte. OOF går derfor imot planen om å utvide 
Steinskogen.»

OOF går imot næringsområde i Kjekstadmarka i Lier
Høsten 2018 sendte Lier kommune ut sitt forslag til kommuneplanens arealdel. 
Her la de fram to alternativer for Gjellebekk/Leirdalen, som ligger i Kjekstadmarka, 
innenfor markagrensa, ved Liertoppen i Lier kommune. Alternativene var et 
næringsområde, som rådmannen gikk inn for, eller et helårs ski-/skiskytteranlegg 
med asfalterte rulleskitraseer. 
Her konkluderte OOF på følgende måte i vår høringsuttalelse:
• OOF viser til at etablering av næringsområde på Gjellebekk/Leirdalen innenfor 

markagrensa ikke er tillatt etter Markaloven.
• OOF mener at en justering av markagrensa til fordel for et næringsområde ikke 

er mulig etter dagens markalov eller etter regjeringens foreslåtte endringer i 
markaloven.

• OOF er positive til et helårs ski- og skiskytteranlegg som også er tilrettelagt 
for allmennhetens friluftslivsbehov og som ivaretar viktige naturverdier og 
mulighetene for naturopplevelse.

• OOF oppfordrer kommunen til å styrke kollektivtransporten til området. 
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OOF går imot regional sikkerhetsavdeling på Ila i Marka
I september 2018 svarte vi Bærum kommune på deres «varsel om oppstart av 
planarbeid» og «planprogram» for regional sikkerhetsavdeling på Ila i Marka:

«OOF mener at Markaloven er veldig tydelig på hvilke bygge- og anleggstiltak som er 
forbudt i Marka. Helseinstitusjoner er blant disse. Vi går derfor imot dette forslaget og 
mener også at planarbeidet må stoppes.

Vi viser til markalovens paragraf 5 som gir et generelt forbud mot bygge- og 
anleggstiltak i Marka, og til paragraf 7 hvor det gis noen unntak fra dette. Unntakene 
gjelder ikke helseinstitusjoner. 

Dette bekrefter også Klima- og miljødepartementet i sitt brev til Fylkesmannen av 
14.11.2017 hvor det står følgende: «Slik Klima- og miljødepartementet forstår markaloven 
§ 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.»

Fylkesmannens naturlige konklusjon var da, på bakgrunn av uttalelsen fra Klima- og 
miljødepartementet, å avslå søknaden om igangsetting av reguleringsarbeid i Marka.
Vi er ikke kjent med at det er kommet fram andre opplysninger som har betydning for å 
endre Fylkesmannens konklusjon, selv om Klima- og miljødepartementet, Fylkesmannen 

Oversiktskart over områder 
som planlegges tatt ut av 
Marka på Ila i Bærum. OOF 
var i vår høringsuttalelse 
tydelige på at Markaloven 
ikke tillater denne typen 
tiltak i Marka. Dette 
erkjenner departementet 
og prøver da i stedet å ta 
området ut av Marka.
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i Oslo og Akershus, Bærum kommune og Helse Sør-Øst senere er blitt enige om et 
alternativt opplegg for å omgå Markaloven. 

OOF mener at bygging av en helseinstitusjon i Marka er i strid med markaloven  
og at planarbeidet derfor må stoppes.»

Vern i Marka
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 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 nye skogreservater i Marka
I 2018 har Fylkesmannen sendt ut forslag til verneplaner for fem nye skogreservater 
i Marka, på Romeriksåsen (2 stk), i Lillomarka, i Bærumsmarka og i Vestmarka. 
I tillegg har fylkesmannen foreslått et skogreservat utenfor Marka, i Svartskog i 
Oppegård.
• Pipra og Storrsjøhøgda naturreservat – 3,2 kvadratkilometer nord på 

Romeriksåsen på grensen mellom Nannestad, Lunner og Nittedal kommuner.
• Eine naturreservat - 0,44 kvadratkilometer i Bærumsmarka, på åsen mellom 

Rykkinn og Bærums Verk.
• Vassmyråsen naturreservat – 0,41 kvadratkilometer i Vestmarka i Bærum 

kommune.
• Århanemyra – 2,9 kvadratkilometer på Romeriksåsen i Nittedal kommune.
• Røverkollen – 1,5 kvadratkilometer i Lillomarka, på sørsiden av Røverkollen 

ved Romsås i Oslo kommune.

I desember 2018 vedtok regjeringen å verne tre av disse områdene; Pipra og 
Storsjøhøgda, Eine og Vassmyråsen. Om Røverkollen skriver regjeringen at 
vedtak om vern må utsettes for å klarlegge forholdet til mineralinteresser og 
utbyggingsplaner for samferdsel. 

OOF skrev i våre to høringsuttalelse fra 2018 at vi var «godt fornøyd med det 
foreslåtte vernet av skogreservater i Marka ... På den måten kan viktige naturverdier som 
gammel skog og høyt biologisk mangfold bevares for framtiden og være med å bidra til at 
Marka og nærområdene kan tilby friluftslivet et mangfold av naturopplevelser.

OOF er samtidig kritisk til «frivillig vern»-metoden fordi den kan føre til at 
skogområdene med de viktigste naturverdiene ikke blir vernet. 

Vi er også kritisk til at fylkesmannen foreslår å verne skogområder før en er 
ferdig med å kartlegge naturverdiene. Vi oppfordrer også fylkesmannen til å benytte 
seg av kommunenes kartlegging og verdsetting av sine friluftsområder, når friluftslivet i 
verneområdene skal beskrives. 

Videre ber vi fylkesmannen se på mulighetene for å styrke et skånsomt friluftsliv i 
verneområdene, for å øke kunnskapen om verneverdiene og for å styrke mulighetene for 
berikende naturopplevelser i nærområdene og Marka.

OOF er også godt fornøyd med at verneforskriftene for naturreservatene i Marka 
er utformet på en måte som ivaretar at friluftslivsaktiviteter kan opprettholdes, så lenge 
verneverdiene ikke trues.»
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Østmarka nasjonalpark – et steg nærmere en realitet
Under Markadagen vinteren 2018, på Skullerud i Østmarka, avslørte Klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen at regjeringen skulle starte opp arbeidet med å etablere 
Østmarka nasjonalpark. Fylkesmannen fikk i oppdrag å utarbeide en rapport om 
grunnlaget for et vern og mulig omfang av verneområdet. I desember 2018 kom 
denne rapporten. OOF støtter opprettelsen av nasjonalparken og vil følge opp 
saken på en grundig måte.

Nedleggelse av dammer i Marka
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok seint i 2017 søknader fra 
Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) om tillatelse til å legge ned 20 dammer i 
Nittedal og på Nedre Romerike (Fet, Sørum, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo) i 
Akershus. Seks av dammene ligger i Marka (Nittedal, Lørenskog og Rælingen). Alle 
disse er viktige for friluftslivet. NVE opplyser at sakene planlegges ferdigbehandlet i 
februar 2019.

I rapporten «Nasjonalpark i 
Østmarka» fra fylkesmannen 
(desember 2018) 
presenteres dette kartet, 
med følgende billedtekst: 
«Områder som basert på̊ 
eksisterende kunnskap 
fremstår mest interessante 
å utrede med tanke på̊ 
eventuelt vern (interessante 
områder = røde) i 
kombinasjon med inngrep.»
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Stort høringsmøte på Lillestrøm
Oslo og Omland friluftsråd tok raskt tak i temaet nedleggelse av dammer i 
marka, og sammen med FNF Akershus arrangerte vi et høringsmøte 30. januar, 
på kulturhuset på Lillestrøm. Ca. 30 deltakere fra natur og friluftsorganisasjoner 
og aktuelle kommuner deltok, diskuterte og hørte på innlegg fra NVE, Nedre 
Romerike Vannverk, Østmarkas Venner/Rælingen Friluftsråd, FRINI fra Nittedal, 
Naturvernforbund i Fet, Lørenskog kommune og Akershus Fylkeskommune.

På møtet kom det fram at vannressursloven gir NVE lite spillerom i avgjørelsen 
om dammene skal legges ned, men kan påvirke hvordan dammen nedlegges. NVE 
oppfordret derfor natur- og friluftsorganisasjonene til å komme med konstruktive 
innspill i høringsrundene. I møtet kom det også fram at flere av de berørte 
kommunene var positive til overtakelse av dammene.

3 dammer i Nittedal
Nedre Romerike Vannverk (NRV) søkte om å legge ned 3 dammer i Nittedal 
kommune;  Høldippelen i Nordmarka ved Rotnes og Øvre og Nedre Ryggevann på 
Romeriksåsen.

NRV ønsker å tappe ned Høldippelen med opptil 20 meter, slik at vannspeilet 
forsvinner og erstattes av en elv/bekk. Dammen ligger ca. 850 meter fra bebyggelsen 
ved Rotnes og Nittedal stasjon med om lag 6400 innbyggere. Dammen er et svært 
viktig område for friluftsliv i Nittedal. 

NRV ønsker også å tappe ned Nedre Ryggevann med ca. 2 meter og Øvre 
Ryggevann med ca. 5 meter. Vannspeilet blir da en god del redusert i begge vannene, 
kanskje til det halve.  Begge vann er viktig friluftslivsområder på Romeriksåsen og 
fylkesmannen har nylig foreslått å verne området som et naturreservat. Områdene 
ligger også i Marka, der markaloven fremmer naturopplevelse, idrett og friluftsliv. 

OOF deltok på befaringer til alle dammene og utarbeidet i samarbeid med 
FRINI (Friluftsrådet i Nittedal) tre felles høringsuttalelser, der vi oppsummerte på 
denne måten:
• Å rive dammene i Høldippelen og Søndre og Nordre Ryggevann er etter vår 

mening i strid med Markaloven.
• I konsesjonssøknaden er det lite dokumentasjon på hvordan en nedleggelse vil 

påvirke landskapet. Vi mener at en nedleggelse kan ha betydelige konsekvenser 
for landskapet.

• Dammene er gamle (over 60 år) og de er i dag å betrakte som naturlig del av 
landskapet i området. En nedleggelse må ses på mer som et naturinngrep enn 
som en tilbakeførelse til «naturtilstanden».

• En nedleggelse av dammene er irreversible inngrep, og det fordrer at 
naturmangfoldet i vannet med omgivelser er godt kartlagt, slik at en er rimelig 
sikker på at viktig naturmangfold ikke går tapt.

• Vi mener at de negative konsekvensene av en nedleggelse av dammene for både 
landskap, naturmangfold (terrestrisk og akvatisk) og friluftsliv er undervurdert i 
konsesjonssøknaden.

• Høldippelens betydning for friluftslivet er godt dokumentert, men søknaden 
legger etter vår mening ikke nok vekt på folkehelseperspektivet som dammen 
har. 

• Antagelsene i søknaden om at det er lignende friluftsområder i nærheten, som 
kan erstatte Høldippelens funksjoner, stemmer ikke med de faktiske forhold.  
De samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket vurderes derfor etter vår 
mening som for positive.

• Søndre og Nordre Ryggevann inngår i planene for et stort naturreservat. En 
nedlegging av dammene er ikke forenlig med formålet til dette vernet.
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3 dammer i Østmarka
Nedre Romerike Vannverk (NRV) søkte om å legge ned 3 dammer i Østmarka;  
Ramstadsjøen i Rælingen, Åmodtdammen i Rælingen/Lørenskog og Østbyputten i 
Lørenskog.

NRV ønsker å tappe ned Ramstadsjøen med ca. 2 meter, slik at vannets 
overflateareal reduseres med om lag 46 %. Sjøen ligger ca. 2 km fra nærmeste 
bebyggelse i Rælingen. Det går flere viktige ferdselsårer inn til vannet. 

Åmodtdammen foreslår NRV å tappe ned med ca. 6 meter, slik at vannspeilet 
forsvinner og erstattes av «en sump med en bekk i midten». Dammen ligger ca. 750 
meter fra bebyggelsen i Lørenskog og Rælingen og er et svært viktig område for 
friluftsliv i begge disse kommunene. 

Østbyputten ønsker de å tappe ned med ca. 7 meter, slik at vannspeilet 
forsvinner og erstattes av «to mindre pytter med myrområder og en elv/bekk». 
Dammen ligger ca. 2,5-3 km fra bebyggelsen i Lørenskog og er et viktig område for 
friluftsliv. Det går både merkede stier og skiløyper inn til området, og en kan sykle 
på en gruslagt turvei helt inn til dammen. 

Alle disse områdene ligger også i Marka, der markaloven fremmer 
naturopplevelse, idrett og friluftsliv. 

OOF deltok på befaringer til alle dammene og skrev tre høringsuttalelser, der vi 
oppsummerte på denne måten:
• Å rive disse tre dammene i Østmarka er etter vår mening i strid med 

Markaloven.
• I konsesjonssøknaden er det lite dokumentasjon på hvordan en nedleggelse vil 

påvirke landskapet. Vi mener at en nedleggelse kan ha betydelige konsekvenser 
for landskapet.

• Dammene er mellom 65 og 100 år gamle og er i dag å betrakte som naturlige 
deler av landskapet. En nedleggelse må ses på mer som et naturinngrep enn 
som en tilbakeførelse til «naturtilstanden».

Nedre Romerike Vannverk 
(NRV) søkte i 2018 om 
å legge ned 6 dammer i 
Marka. OOF arrangerte i 
februar 2018, i samarbeid 
med FNF Akershus, et 
større møte på Lillestrøm, 
hvor både organisasjoner 
og kommuner deltok. I 
juni var det befaringer, her 
ved Åmodtdammen på 
grensen mellom Rælingen og 
Lørenskog. Her foreslås det å 
tappe ned med ca. 6 meter, 
slik at vannspeilet forsvinner 
og erstattes av «en sump 
med en bekk i midten». NVE 
opplyser at sakene skal være 
ferdigbehandlet i februar 
2019. Foto: Johan Hval
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• En nedleggelse av dammene er et irreversibelt inngrep, og det fordrer at 
naturmangfoldet i dammene er godt kartlagt, slik at en er rimelig sikker på at 
viktig naturmangfold ikke går tapt.

• Områdets betydning for friluftslivet er godt dokumentert, men søknaden legger 
etter vår mening ikke nok vekt på folkehelseperspektivet som dammene/sjøene 
har. 

• Antagelsene i søknaden om at det er lignende friluftsområder i nærheten, som 
kan erstatte Åmodtdammens og Østbyputtens funksjoner, stemmer ikke med 
de faktiske forhold.

• Vi mener at de negative konsekvensene av en nedleggelse av dammene/sjøene 
for både landskap, naturmangfold (terrestrisk og akvatisk), friluftsliv og de 
samfunnsmessige forhold er undervurdert i konsesjonssøknaden.

Andre markasaker

Dammyrdalsveien 
I 2013 søkte Løvenskiold Vækerø AS om å anlegge en vei mellom Lommedalen 
og Sørkedalen. Dammyrdalsveien skulle forlenges, ca. 1600 meter, og ligger i 
kommunene Ringerike og Hole. 

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. 

OOF mente at § 14 i markaloven måtte komme til anvendelse og vi mente 
derfor at søknaden om forlengelse av Dammyrdalsveien skulle avslås.

16. desember 2016 svarte Fylkesmannen i Oslo og Akershus på klagene 
fra NOA, Sørkedalens Venner og Oslo og Omland Friluftsråd. Her sto det «at 
anleggelsen av veien vil være «omfattet av loven» etter §14 og krever tillatelse». Videre 
skrev fylkesmannen at: «Kontrollen er begrenset til å påse at tiltaket er i samsvar 
med arealplanen, dvs. om tiltaket faktisk er en landbruksvei.» Så slo fylkesmannen 
fast at: «Kravene til at et anlegg skal betraktes som et landbrukstiltak i henhold til 
landbruksveiforskriften er … at minst 50 % av nytteverdien av anlegget må være 
landbruksrelatert.» Til slutt konkluderte fylkesmannen med at «veien som er omsøkt er 
i tråd med gjeldene regler i kommuneplanen og markaloven. Det er derfor ikke grunnlag 
for å nekte tillatelse etter markalovens § 14 annet ledd.» Fylkesmannen mente at OOFs 
Håndbok for Markaloven støttet opp under deres vedtak om å tillate at veien bygges. 

OOF skrev derfor i fjorårets årsberetning at vi «dermed avslutter saken med svaret på 
klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.» 

NOAs klage til sivilombudsmannen
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus klaget i 2016 saken inn for 
sivilombudsmannen. 2 år etter kom svaret fra sivilombudsmannen datert 14. juni 
2018, som konkluderer på følgende måte:

«Saken gjelder behandlingen av en landbruksvei i Marka. Området er i kommuneplanenes 
arealdel avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde, men uten at veien fremgår av 
planen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandlet saken etter markaloven § 14 annet 
ledd, som angir en forenklet behandling sammenlignet med den interesseavveiningen som 
kreves etter § 14 første ledd første punktum. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 
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klaget til ombuds- mannen. Ombudsmannen tok saken opp på generelt grunnlag med 
Klima- og miljø- departementet.

Ombudsmannen er kommet til at det ikke er krav om at et landbrukstiltak konkret 
må fremgå av den kommunale planen for å kunne behandles etter § 14 annet ledd. Selv 
om klager har pekt på reelle hensyn som taler for slik løsning, er det ikke grunnlag for å 
kritisere forvaltningens rettsoppfatning, som er i samsvar med lovens ordlyd.»

Discgolfpark på Myrdammen i Rælingen
Rælingen kommune ønsket å etablere en discgolfpark (frisbee-bane)  på 
Myrdammen, et populært friluftsområde i Markas randsone på Nordby i Rælingen.  
OOF konkluderte på  følgende måte i vår høringsuttalelse til forslaget:

«En frisbeegolf-bane i et statlig sikret friluftsområde, beliggende i sin helhet innenfor 
markagrensa, er i utgangspunktet ikke en god ide. Vi har imidlertid gjennom en åpen og 
kunnskapsbasert diskusjon i styret i OOF kommet fram til at vi likevel ønsker å støtte 
tiltaket og at det kan innpasses innenfor lovens formål.  
Vi ber imidlertid kommunen spesielt se på muligheten av å finne en annen løsning enn at 
banen skal krysse turveien. Den foreslåtte løsningen mener vi vil skape konflikter og gjøre 
det utrivelig å bevege seg i dette populære og viktige friluftslivsområde.»

Transformatorstasjon på Liåsen og tilhørende kraftlinje
OOF skrev følgende i vår høringsuttalelse til konsesjonssøknadene om 
transformatorstasjon på Liåsen ved Grønmo og tilhørende kraftlinje:

«OOF har i mange år hatt en sentral rolle som representant for friluftslivet i 
arbeidet med «Nettplan Stor-Oslo». For natur- og friluftslivet ser disse planene ut til å 
medføre positive konsekvenser som nedleggelse av noen av større kraftlinjer, men også 
negative inngrep i natur- og friluftsområder, som Liåsen transformatorstasjon og den 
tilhørende kraftlinja er eksempler på.»

I vår oppsummering skrev vi følgende:
• Planleggingen av både transformatorstasjonen og kraftlinje må ta utgangspunkt i 

den nylig framlagte reguleringsplanen for Grønmo, som et viktig friluftsområde 
for Oslos befolkning.

• OOF støtter de foreslåtte avbøtende tiltakene i planen, for eksempel at en 
velger materialer og farger som får transformatorstasjonene til å gli mest mulig 
inn i terrenget.

• OOF mener at alt. B for lokalisering av transformatorstasjonen er et fornuftig 
valg ut fra hensyn til natur, landskapsbilde og friluftsliv.

• OOF mener at kraftlinjen, både den planlagte og den eksisterende, 
bør legges i bakken. Dette for å skåne naturverdiene og for å sikre 
naturopplevelsesverdiene for friluftslivet i området.

Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger
Flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger er et viktig dokument som omfatter 
en stor del av nærområdene i Marka. Oslo kommunes skoger er på om lag 167 
kvadratkilometer og omfatter mye av randsonen i Marka mot Oslo by (117 
kvadratkilometer) og også områder i Asker, Nittedal, Lørenskog, Oppegård, Ski og 
Enebakk på til sammen 50 kvadratkilometer.

Vinteren 2014 gikk Oslo kommune i gang med å utarbeide en ny flerbruksplan 
for kommunens skogeiendommer. OOF og alle natur- og friluftsorganisasjonene i 
Oslo-området ble invitert med i dette arbeidet. 
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Første etappe var å utarbeide nye Mål og retningslinjer som et grunnlag for en 
ny flerbruksplan. Det ble opprettet en styringsgruppe og fire arbeidsgrupper der 
OOF har deltatt. OOF har også  arrangert medlemsmøte (2016) om saken der 
bymiljøetaten og organisasjonene kunne legge fram sine synspunkter på prosessen 
og resultatet.

Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger ble ferdigstilt fra Bymiljøetaten 
sommeren 2017 og ble vedtatt av Oslo bystyre 19. desember 2019. Mål og 
retningslinjer danner grunnlaget for arbeidet med selve flerbruksplanen. Dette 
arbeidet er godt igang og organisasjonene er invitert til å fullføre dette arbeidet i 
2019.

Planer for friluftslivet

30 millioner ekstra til friluftslivet i Oslo
OOF har lagt ned et stort arbeid over flere år med Behovsplanen for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet i Oslo. Planen ble vedtatt høsten 2016. Vinteren 2018 ble en 
oppdatert plan sent ut til høring og vi skrev blant annet dette: 

«OOF hadde en sentral rolle i arbeidet med behovsplanen for perioden 2016–2026. Vi 
organiserte medlemsmøter og annen bistand som medførte at friluftslivets organisasjoner 
bidro sterkt inn i planen. 

Innspillene var veldig gjennomarbeidede og konstruktive, og man fikk kartlagt et 
samlet behov vi mente var innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Det ble ikke lagt inn 
mer i planen enn hva vi forsto var innenfor hva man anså som realistisk. Vi fikk signaler 
om at Byrådet ønsket å satse offensivt og at bevilgningene til friluftslivet skulle ligge på 
20-25% av den totale satsingen på idrett og friluftsliv. Dette tilsvarte etter hva vi kunne 

OOF gjennomfører, i 
samarbeid med Oslofjorden 
Friluftsråd, kartlegging 
og verdsetting av 
friluftslivsområdene i Oslo. 
Om lag 1000 områder 
behandles og over 100 
frivillige fra organisasjonene 
i 19 bydeler + Marka og 
fjorden deltar i arbeidet. Her 
fra møte i arbeidsgruppa 
i Nordre Aker, fra venstre: 
Anders Eng (Berg, Sogn, 
Nordberg og Tåsen Vel), 
Jorunn Sanderud (Nydalen 
skiklubb), Tore Schweder 
(Naturvernforbundet Oslo 
Nord), Bent Gether-Rønning 
(Bydel Nordre Aker) og 
Erik Høydal (Grefsen og 
Disen Vel). Anne Berit Bergo 
(Naturvernforbundet Oslo 
Nord og Tåsen IF) og Knut 
Hopland (Bydel Nordre Aker) 
var ikke til stede. Foto: Johan 
Hval
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bedømme mellom 120 og 150 millioner per år. De prioriterte konkrete forslagene på 
friluftslivssiden som ble spilt inn var totalt på 690 millioner. 

Realitetene ble noe helt annet. I stedet for 120–150 millioner per år, ligger det an 
til at det blir 120 millioner fordelt på fire år, eller altså 30 millioner kr per år. Dette var 
den vedtatte bevilgning til friluftslivet i 2017 og 2018 og er det som nå foreslås for 2019. 
Dette er et altfor lavt tall dersom friluftslivet skal leve opp til de forventningene politikerne 
har til friluftslivet.»

Etter seinere initiativ fra OOF og samtaler med byråden ble beløpet for 2019 
økt fra 30 millioner til 60 millioner kroner. Dette er OOF svært godt fornøyd med.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et nasjonalt prosjekt som har 
holdt på en stund og som skal være ferdig i 2019. I Akershus er det fylkeskommunen 
som koordinerer arbeidet, og de fleste kommuner i fylket er godt i gang og noen 
er ferdige, som Bærum, Rælingen, Gjerdrum, Nittedal og Nannestad. I Oslo er 
kommunen godt i gang med arbeidet. 

OOF kartlegger og verdsetter friluftslivsområder i Oslo
OOF har i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd inngått en avtale med Oslo 
kommune om kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsarealer. Vi startet 
opp arbeidet i 2017 og forventer å bli ferdige i 2019. 

Arbeidet er knyttet til hver av Oslos 15 bydeler og i tillegg er fjorden ett 
område, mens Marka er delt inn i 3 områder (Østmarka, Lillomarka og Nordmarka). 
I hver av disse bydelene/områdene blir det opprettet arbeidsgrupper, bestående av 
ca. 5-8 personer, som møtes om lag 6-8 ganger i løpet av høsten.  Arbeidsgruppene 
består av ressurspersoner som kjenner bydelene godt og som representerer 
natur- og friluftsorganisasjonene i bydelene eller andre organisasjoner med 
interesse for og kunnskaper om frilufts-arealene. I tillegg er det representanter for 
bydelsadministrasjonene med i arbeidsgruppen. 

I forbindelse med 
reguleringsplan for 
Ringeriksbanen har OOF, 
sammen med FNF Akershus, 
arrangert flere felles møter 
og befaring. Dette har 
skjedde i godt samarbeid 
med BaneNOR. Her fra 
befaring i juni 2018 på 
Skogen gård, rett ved 
Sollihøgda og det store 
deponiet på Avtjerna.  
Foto: Johan Hval
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Hver bydel blir delt opp i om lag 50 til 150 områder 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.

Arealplaner

Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen
Ringeriksbanen er vedtatt utbygd og arbeidet med en statlig reguleringsplan har 
pågått for fullt i flere år. Planprogrammet ble endelig vedtatt (fastsatt) i september 
2017 og sommeren 2018 ble forslag til statlig reguleringsplan lagt ut til høring. 

OOF har gjennom 2017 og 2018, i samarbeid med FNF Akershus, hatt ansvaret 
for å organisere møter med Bane NOR. Formålet har vært å få fram utfordringene 
i Bærum og i Marka. Vi gjennomførte tre slike møter i 2017, og 5. juni 2018 
arrangerte vi en heldags befaring i samarbeid med Bane NOR, med deltagere fra 
de lokale natur- og friluftsorganisasjonene. Vi deltok også på høringsmøtet til Bane 
NOR 24. mai 2018.

OOFs påpekte manglende dokumentasjon av naturmangfoldet i  
reguleringsplanen
I vår høringsuttalelse, støttet av Naturvernforbundet i Bærum og datert 29. juni 
2018, skrev vi blant annet dette: 

«Oslo og Omland Friluftsråd ser de samfunnsmessige positive effektene av Ringeriksbanen, 
men den har samtidig negative effekter for natur og friluftslivet i Marka og Bærum. 

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 kom det så revideringer i reguleringsplanen. Disse var positive, 
ved at en droppet tverrslagstuneller på to viktige steder for naturmangfold og 
friluftsliv (Kattås og Rustan) og erstattet disse med ett tverrslag ved Nordby, der 
det er færre konflikter med natur og friluftslivet. 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.

Planprogram for ny vannforsyning for Oslo
Oslo kommune utarbeidet i 2018 et planprogram for ny vannforsyning til 
hovedstaden og  23. august deltok OOF på et høringsmøte. Kommunen planlegger 
å bygge en vanntunell fra en fjordarm i Tyrifjorden, Holsfjorden, i Lier kommune, 
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under Marka, i Bærum kommune, til Oslo. OOF skrev følgende i vår uttalelse, som 
ble støttet av DNT Oslo og Omegn, i mars 2018: 

«OOF er positiv til at det etableres bedre vannforsyning til Oslo, slik at vannberedskapen 
blir bedre og tryggere. Etableringen av tunellen medfører noen større utfordringer for 
natur og friluftslivet. Det dreier seg blant annet om de enorme steinmassene som skal 
ut av fjellet, og som det må finnes egnet bruk eller deponier for. Det dreier seg også om 
etablering av tverrslag og bygg i viktig natur og friluftslivsområder, og det blir også viktig 
å unngå at vann og vassdrag påvirkes negativt av tunellbyggingen. Viktige momenter for 
natur- og friluftsinteressene er derfor:
• Valg av områder for tverrslag/dagsone og veier til disse områdene
• Massehåndtering og valg av områder for permanent og/eller midlertidig 

massedeponi
• God utredning av temaer som angår natur- og friluftsliv 
• God medvirkning inkludert befaringer»

Prinsipplan for «Den grønne ring» i Hovinbyen i Oslo
Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, med et potensial på 30–40 000 
nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. «Den grønne ring» er en turvei med 
parker og aktivitetsområder som skal etableres som en sammenhengende ring i 
Hovinbyen. Høsten 2018 ble en prinsipplan med handlingsplan lagt ut til høring. Til 
denne uttalte OOF følgende:

«... Prinsipplan med handlingsplan for Den grønne ringen blir derfor en viktig plan for å 
sikre befolkningen, som etter hvert flytter inn her, attraktive grøntområder og turveier som 
innbyr til friluftsliv, rekreasjon og aktivitet. OOF er i stor grad fornøyd med planen, men 
savner følgende:
• Et grundig avsnitt om bekkenes/vassdragenes rolle i Den grønne ringen.
• En utdyping av Den grønne ringens plass i Oslos turveinett
• Mere fokus på et sammenhengende turveinettverk som bringer folk til fjorden, Marka 

og til større natur- og friluftsområder i nærområdene som Alnaparken, Smalvollen, 
Svartdalen og Østensjøvannet.»

Kartet viser hvor det 
skal gjøres varige og 
midlertidige inngrep i Oslo i 
forbindelse med planen for 
ny vannforsyning til Oslo. 
Sjelden har så mange viktige 
friluftslivsområder blitt berørt 
i en og samme plan.
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Planprogram for Gaustad/Rikshospitalet
Våren 2018 ble planprogram for Gaustad/Rikshospitalet lagt ut til høring. OOFs 
høringsuttalelse ble støttet av DNT Oslo og Omegn og her sto det blant annet 
dette:
«OOF er positiv til planprogrammet for Gaustad/Rikshospitalet og tror at det kan bidra 
til et løft for området. For oss er det viktig å ta vare på de naturopplevelseskvaliteter som 
finnes i området, og å videreutvikle områdets friluftslivskvaliteter. Dette er viktig både for 
lokalmiljøet og for sykehusets pasienter. 

Særlig viktige er det å videreutvikle turveiene som går gjennom området, og de 
muligheter de gir for fysisk aktivitet og for ferdsel mellom indre bydeler og Marka.  
Dette inkluderer også skigåing vinterstid.»

Områdereguleringsplan for Fossum i Bærum
Løvenskiolds gamle sagbruk på Fossum i Bærum er for lengst lagt ned og her 
planlegges det et større boligområde. I 2015 ble områdereguleringsplanen lagt ut 
høring og vi påpekte blant annet følgende; et godt og effektivt kollektivsystem fra 
dag 1, at antallet frie parkeringsplasser måtte holdes på et absolutt minimum, at 
Smijordet måtte bevares som et viktig kulturlandskapselement ved Ankerveien og at 
det må planlegges for tilstrekkelig med utfartsparkeringsplasser ved Fossum. 

Det nye forslaget til områdeplan, som ble sendt ut høsten 2018, er til dels 
vesentlig bedre på flere punkter, men i vår høringsuttalelse pekte vi på to områder 
til forbedring:
• En bestemmelse om at det ikke skal være tillatt med idrettshaller/bygninger på 

det regulerte idrettsarealet av Smijordet.
• En bedre plan for utfartsparkering og kollektivdekning til Marka på Fossum.

Disse personene kjemper for 
at turvei B5 fra Blindern til 
Marka, inkludert en turveibro 
over Ring 3, skal bli en 
realitet. OOF har gjennom 
året bistått på forskjellige 
måter for at de skal lykkes. 
Fra venstre: Paul Hofset 
Naturvernforbundet Oslo 
Nord, Une Eriksen (Blindern 
Vel), ukjent fra Blindern 
Vel og Åke Hartmann 
(Naturvernforbundet Oslo 
Nord). Foto: Johan Hval





OOF samarbeider med 
ADHD-foreningen i Akershus. 
I 2018 gjennomførte vi flere 
turer og arrangementer blant 
annet en kanoekspedisjon 
til Fjorda på åsen mellom 
Sperillen og Randsfjorden. 
Foto: Anne-Marie Dalen

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 2018 videreført alle 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
• Bydel i Bevegelse – i Søndre Nordstrand bydel i Oslo
• Friluftsskoler – for barn og unge i våre medlemskommuner
• Diverse åpne arrangement

Bydel i Bevegelse i Søndre Nordstrand bydel i Oslo var et nytt prosjekt i 2018. Her 
har vi  gjennomført en rekke arrangementer.

Formålet med våre prosjekter er å styrke kunnskap og interesse for friluftsliv 
i en større del av befolkningen. Vårt hovedfokus er å synliggjøre mulighetene for 
friluftslivsaktiviteter i Marka og ellers, med utgangspunkt i individuelle interesser og 
ferdigheter. Vi vil bidra til økt kunnskap om allemannsretten, tilgjengelige natur- og 
friluftsområder og om de frivillige organisasjonene og deres aktivitetstilbud for 
målgruppen. 

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 
og fylkeskommunale midler til friluftsaktivitet fra Akershus og Buskerud 
fylkeskommuner og Oslo kommune, samt spillemidler til aktivitet for barn og 
unge og midler fra Gjensidigestiftelsen. Oslo kommune støtter i tillegg OOFs 
tilbud gjennom tilskudd fra Velferdsetaten, Bymiljøetaten og Enhet for mangfold og 
integrering (EMI). 

Læring i friluft – kurs for lærere og  
ansatte i skole og AKS/SFO
Læring i friluft er friluftsrådenes felles satsing på opplæring utendørs i skole, AKS/
SFO og barnehage. OOF har i 2018 hatt fokus på å videreføre vårt kurstilbud for 
lærere og ansatte i grunnskole og AKS/SFO. 

OOF har arrangert fire åpne kurs på Frognerseteren Friluftssenter, i tillegg til et 
lukket kurs på Åsen skole i Lørenskog for deres ansatte. Totalt holdt vi kurs for 83 
lærere og ansatte i AKS/SFO.

Påmeldingen fra OOFs medlemskommuner var god og reiseveien til Oslo 
under de åpne kursene, ser ikke ut til å være noe hinder. Vi opplever at skolene 
prioriterer denne type åpne kurs, der de kan sende noen få ansatte, fremfor 



Læring i friluft er 
friluftsrådenes felles satsing 
på opplæring utendørs i 
skole, AKS/SFO og barnehage. 
OOF har i 2018 arrangert 
fire åpne kurs for lærere og 
andre på Frognerseteren 
Friluftssenter, i tillegg til et 
lukket kurs på Åsen skole i 
Lørenskog. Foto: Emilie Forbes 
Holmen

kurs på den enkelte skole for hele lærerstaben. 
Tidspunktet og lengden på kurset er også meget 
gunstig for deltakerne. 

Innholdet i 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 læreplanmålene. 
Deltakerne reiser hjem med egne erfaringer, 
som bidrar til en kort terskel for å gjennomføre 
undervisningsopplegget 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. 
 
 

Introduksjon til friluftsliv  
- for nyankomne innvandrere
Vårt største 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 
Oslo, men vi er også aktive i Akershus. I 2018 gjennomførte OOF til sammen 140 
undervisningsdager for mottaksklasser og voksenopplæringsklasser. Tilbudet nådde 
hele 3440 elever i målgruppa.
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.

OOF har utarbeidet et helhetlig undervisningsopplegg, Læring i Friluft gjennom 4 
årstider, med inntil fire undervisningsdager gjennom året. Her deltar elevene i ulike 
friluftsaktiviteter og har varierte naturopplevelser knyttet til de ulike årstidene. 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 



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 læringsmål i norsk 
språk og samfunnsfag. 

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.

Årstidenes hovedaktiviteter:
• 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

OOF er opptatt av at deltagerne skal fortsette med friluftslivsaktiviteter etter 
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
Som en del av OOFs 80-års-jubileum i 2016 inviterte vi til friluftsfest for nyankomne 
innvandrere fra hele regionen, både barn og voksne, som hadde deltatt på våre 
opplæringskurs i friluftsliv.

Dette ble en så stor suksess at vi ble oppfordret av lærere og elever til å gjøre 
dette til et årlig arrangement. Vi spurte våre medlemsorganisasjoner om de ønsket 
å fortsette samarbeidet, og de var ikke vanskelige å be. Den 3. september ble 
Flerkulturell friluftsfest 2018 arrangert, også denne gangen på Sognsvann i Oslo. 

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! Værgudene viste 
seg fra sin beste side og det var stor stas da Byråd Lan Marie Nguyen Berg holdt 
åpningstale og tok del i friluftsfesten. 
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Den flerkulturelle friluftsfesten har som formål å styrke deltakernes kunnskap, 
interesse og begeistring for friluftslivet. OOF ønsker å synliggjøre de enkelte 
organisasjoners tilbud med håp om at deltakerne skal ta del i disse. Vi mener at 
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 og tilberede den på bål. 
Dette ble fulgt opp og folk koste 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. Elever fra Natur videregående 
skole gjorde en kjempeinnsats og bidro med frivillige funksjonærer på dagen. 

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.

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 16 dager med 130 deltagere i 2018. Og en 
utedag ved Rikshospitalet i 2018. 

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. 

Den 3. september ble 
Flerkulturell friluftsfest 
2018 arrangert, for tredje 
gang, også denne gangen 
på Sognsvann i Oslo og i 
godt samarbeid med våre 
medlemsorganisasjoner. 
Fra en start i 2016 med 
1000 deltakere, fikk vi 
igjen ny deltager rekord, 
med hele 2800 registrerte 
deltakere! Byråd i Oslo, Lan 
Marie Nguyen Berg, holdt 
åpningstale og tok del i 
friluftsfesten.  
Foto: Emilie Forbes Holmen



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. 

8. juni 2018 deltok OOF på åpning av den nye Snøhetta-tegnede hytta ved 
Rikshospitalet som Stiftelsen Friluftssykehuset har tatt initiativet til.

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 2018 gjennomførte vi flere turer og arrangementer med ADHD-foreningen, 
blant annet akedag i Korketrekkeren, mini-sommercamp på Kjeholmen for familiene 
i ADHD-foreningen og kanoekspedisjon til Fjorda på åsen mellom Sperillen og 
Randsfjorden i september, med hovedfokus på ungdom.  

Ved alle disse arrangementene hadde vi god deltagelse og svært positive 
tilbakemeldinger på organisering og innhold, unntatt akedagen som kræsjet med 
Barnas holmenkolldag. 

OOF har et godt og 
tett samarbeid med 
seksjon barnepsykiatri 
ved Rikshospitalet. OOF 
organiserer utflukter og 
friluftsopplevelser ved 
Frognerseteren Friluftssenter 
og Øvresetertjern for 
alvorlig syke barn og deres 
pårørende. Til sammen har 
det blitt 16 dager med 130 
deltagere i 2018. I juni 2018 
fikk Rikshospitalet sitt eget 
«Friluftssykehus», tegnet av 
Snøhetta. Foto: Johan Hval
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Bydel i bevegelse er et 
pilotprosjekt OOF, med støtte 
fra Gjensidigestiftelsen. Vi drar 
ut til deltakernes  lokalmiljø 
med vårt opplæringstilbud, 
i 2018 til bydel Søndre 
Nordstrand i Oslo. Her har 
vi hatt godt samarbeid med 
lokale organisasjoner som 
UngArena, Osloungdommens 
Motorsportsenter, 
Deichmanske Holmlia, 
Forbundet kysten og 
Folkehelsekoordinator og 
Frisklivssentralen i Søndre 
Nordstrand. Foto: Emilie 
Forbes Holmen

Ferieleir for flyktningfamilier
Sommeren 2018 arrangerte OOF for trettende gang, i samarbeid med 
Flyktningkontoret i Bærum, ferieleir på Kjeholmen 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. 

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. 

Bydel i Bevegelse – med støtte fra  
Gjensidigstiftelsen
Bydel i bevegelse er et pilotprosjekt OOF startet opp i 2018. Her drar vi ut til 
deltakernes  lokalmiljø med vårt opplæringstilbud. I 2018 har vi gjennomført 
prosjektet Bydel i Bevegelse i Søndre Nordstrand. 

Vi har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet, og har også investert i 
en skihenger med ski, skistøvler og staver. Skihengeren gjør det lettere for oss å nå 
ut til flere, og vi kan få synliggjort våre aktiviteter og vårt tilbud overfor grupper 
som ellers ikke ville blitt kjent med det. Vi vil også kunne nå de som ikke lenger går i 
mottaksklasse, men som trenger inspirasjon og motivasjon til å bli mer aktive. 
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Det langsiktige målet med prosjektet er å bidra til at flere blir fysisk aktive ved 
å ta del i aktiviteter som foregår i nærmiljøet og som er åpne og tilgjengelige for 
grupper som ikke allerede har en tilknytning til friluftsliv og fysisk aktivitet gjennom 
lag og foreninger. 

Vi har deltatt på åpne arrangementer og bydelsfestivaler som Lysvandringen i 
Hvervenbukta og Verdensdagen for psykisk helse på Holmlia. I disse arrangementene 
nådde vi ut til både barn, voksne og familier. Gjennom godt samarbeid med lokale 
organisasjoner som UngArena, Osloungdommens Motorsportsenter, Deichmanske 
Holmlia, Forbundet kysten og Folkehelsekoordinator og Frisklivssentralen i Søndre 
Nordstrand, har OOF gjennomført flere aktiviteter i bydelen. Deriblant arrangerte 
vi friluftscamp i høstferien for ungdom. Det ble matlaging på bål, fiske, kanopadling, 
seiltur med Åfjording, ATV kjøring, roing, bading og sosial hygge ute i naturen. 
OOF deltok også på UngArenas åpningsfest for ungdom på Hauketo, og vi har hatt 
aktivitetsdager for voksne i nærområder der folk bor, og hatt opplæringsdager i 
friluftsliv for barn ved noen av bydelens skoler. 

OOF vil i 2019 ferdigstille prosjektet, og i lag med våre lokale 
samarbeidspartnere skal vi ha «Pop-up» skidager med vår skihenger på Holmlia i 
vinterferien. Det gleder vi oss til!

Friluftsskoler i våre medlemskommuner
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 2018 var vi med som instruktører på Friluftsskolen i Lier, og vi videreførte 
friluftsskolen i Asker:

Friluftsskolen i Asker ble gjennomført i samarbeid med Asker Turlag og Asker 
kommune i uke 33. Friluftsskolen hadde i 2018 hele 45 deltagere. Oppmøte var på 
det nyåpnede Barnas Hus på Borgen i Asker. Vi fikk bl.a. overnattet i lavvo og fisket 
dvergmalle i Drengsrudtjern, som smakte fortreffelig. 

Friluftsskolen i Lier: OOF bidro med instruktører på Friluftsskolen i Lier i 
vinterferien. Der var det 21 deltagere, og den ble arrangert sammen med DNT 
Drammen og Omegn og Lier kommune. 
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Samarbeid med frisklivssentralene i Oslo
OOF har et samarbeid med frisklivssentralene i Oslo under den årlige 
frisklivsmarsjen. Vi hadde i 2018 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 har også samarbeidet med Frisklivssentralen i Søndre Nordstrand 
om aktivitetsdager i forbindelse med prosjektet «Bydel i Bevegelse», samt 
arrangert friluftslivsdager og stilt med aktiviteter for barnehagene i bydelen under 
Verdensdagen for psykisk helse. Under aktivitetsdagene har vi hatt fokus på 
lavterskel aktiviteter og grunnleggende friluftslivsferdigheter; med sunn matlaging på 
bål, kanopadling, lek og moro, nærturer og fiske. 

Friluftsskolen er et ferietilbud 
i nærmiljøet for barn og 
ungdom, med hovedfokus 
på 10–13-åringer. OOFs 
målsetting er å sette 
igang Friluftsskole i ny 
medlemskommuner hver år. 
Her fra Friluftsskolen i Asker 
i 2018. Foto: Emilie Forbes 
Holmen
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Frognerseteren friluftsenter er 
hovedbase og utgangspunkt 
for de fleste av våre 
opplæringskurs i friluftsliv. 
T-banen stopper rett i 
nærheten og i kjelleren på 
senteret har vi alt vi trenger 
av friluftslivsutstyr.  
Foto: Emilie Forbes Holmen

Frognerseteren  
Friluftssenter
Frognerseteren Friluftsenter er en viktig ressurs 
og hovedbase for å kunne gjennomføre våre 
opplæringstiltak for ulike målgrupper. Beliggenheten 
er unik og et flott utgangspunkt for å utøve ulike 
friluftslivsaktiviteter, med T-banen rett i nærheten. 
Senteret er også vårt foretrukne sted for kurs, 
medlems- og årsmøter. 1 2018 ble det, for andre gang, 
arrangert en stor konsert i amfiet, denne gang med 
Bjørn Eidsvåg og KORK.

Frognerseteren friluftsenter er hovedbase og utgangspunkt for de fleste av våre 
opplæringskurs i friluftsliv. Beliggenheten og de mulighetene som senteret og 
nærområdene gir, er et godt grunnlag for vårt opplæringstilbud. T- banen stopper 
rett ved og bidrar til effektiv transport og god utnyttelse av dagen. I kjelleren på 
senteret har vi alt vi trenger av ulikt utstyr som ski, fiskeutstyr o.l. I 2018 støttet 
Gjensidigestiftelsen oss med en skihenger og en skikkelig fornyelse av vinterutstyret. 

Suksessen fra fjoråret konsert i det flotte amfiet, ble videreført i 2018. Ideen 
med konserten er å bygge bro mellom natur og kultur. Konserten med Bjørn 
Eidsvåg i samspill med KORK ble en strålende opplevelse, med allsang og utsolgt 
amfi, i en flott seinsommerkveld med nydelig solnedgang og fantastiske utsikt 
hovedstadsområdet. 

Det er Oslo Kommune som eier Frognerseteren Friluftssenter og det er Erik 
Sture Larres stiftelse som drifter stedet. Oslo og Omland Friluftsråd har en avtale 
med Larres stiftelse om å fylle stedet med friluftslivsinnhold. OOF hadde i fjor 140 
dager med opplæring i friluftsliv i mottaks- og voksenopplæringsklasser og de fleste 
har sitt utgangspunkt på Frognerseteren Friluftssenter.

Ambisjonen er å øke aktiviteten ytterligere og høsten 2018 ble Emilie Forbes 
Holmen ansatt i OOF med økonomiske støtte fra Larre stiftelsen. Formålet er å 
ytterligere øke aktiviteten på senteret.

Bjørn Eidsvåg med «Live i 
Marka» på Frognerseteren 
Friluftssenter i august 2018. 
Foto: Johannes Andersen





Samarbeid og informasjon
OOFs medlemsmasse er mangfoldig og har ulike inter-
esser. 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.

Skiløper på Lutvann i 
Østmarka.  
Foto: Steinar Saghaug 



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
Hans Petter Aas og Tom Fremstad representerte OOF på FL sin ledersamling 
på Gardermoen 13. og 14. februar. Foruten gjensidig informasjon mellom FL og 
de lokale rådene hadde man denne gangen varierte temaer. Det ble gitt grundig 
informasjon om de nye personvernreglene og kurs i hvordan man kan påvirke 
politikerne i det arbeidet vi gjør. Det var gruppearbeid på hvordan man trodde 
friluftsrådene så ut i 2037, og det var drøfting rundt hvordan man best kunne ivareta 
styrelederrollen. Det etterlatte inntrykket er at det jobbes veldig godt lokalt rundt 
om i landet samt at FL har en liten men effektiv administrasjon. 

Årsmøte i FL i Alta
OOF var representert med styreleder Hans Petter Aas, nestleder Vigdis Jynge og 
styremedlemmene Hanne Toftdahl og Øyvind Rørslett. Årsmøtet ble avholdt 14. juni 
i Alta og hadde 71 delegater. I FL er OOF representert ved Kirsti Gurholt Pedersen 
som er medlem i valgkomiteen og Steinar Saghaug som er styreleder.

Friluftskonferansen 2018 i Alta 
Friluftslivskonferansen 2018 ble arrangert 13.–15. juni i Alta og med Finnmark 
Friluftsråd som vertskap. Det var et spennende og variert program som ble tilbudt 
deltakerne. Foruten mange gode og ulike foredrag var det et utall av befaringer. Av 
det som spesielt kan trekkes fram var turen til Alta kraftverk og historien rundt 
utbyggingen av Alta – Kautokeinovassdraget. Her holdt tidligere statsråd Odd Einar 
Dørum et imponerende foredrag om historien og kampen rundt utbyggingen. Dette 
var en historie time på høyt nivå.  

Alta er også et Eldorado for å utøve friluftsliv og det var mange utflukter som 
var spennende for alle som er glad i friluftsliv. 

Friluftslivskonferansen 
2018 ble arrangert i Alta. 
Det var et spennende og 
variert program og spesielt 
kan vi trekke fram turen til 
Alta kraftverk og historien 
rundt utbyggingen av Alta-
Kautokeinovassdraget. Her 
holdt tidligere statsråd Odd 
Einar Dørum et imponerende 
foredrag. Foto: Johan Hval
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FLs ansattesamling i Rogaland
De ansatte i friluftsrådene landet rundt samlet seg til årets ansattesamling i 
Stavanger 19. – 21. september 2018. Det faglige innholdet under samlingen besto 
av ulike tema som forvaltningsløsning for fremtiden, førstehjelp og universell 
utforming i friluftslivsområder. Vi dro på befaring til Lindøy og så på den 
universelle utformingen der. Vi fikk testet ut fremkommeligheten på øya med ulike 
funksjonsutfordringer, som blindhet, pustevansker og bruk av rullestol. 

Arrangør var 40-årsjubilanten Ryfylke Friluftsråd og Friluftsrådenes 
Landsforbund. OOF var representert ved Anne Marie Dalen og Emilie Forbes 
Holmen. 

Forum for natur og friluftsliv (FNF)
Forum for natur og friuftsliv 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. De utgir også nyhetsbrevet 
«Friluftsnytt» sammen.

Styreleder Hans Petter Aas er styremedlem i FNF Oslo og generalsekretær 
Tom Fremstad er styremedlem i FNF Akershus. 

Samarbeidsforum for sykling i Marka
Formålet med Samarbeidsforum for sykling i Marka (Sykkelforumet) er å diskutere, 
utveksle erfaringer og finne løsninger på flerbruksutfordringer mellom syklister 
og andre brukere av Marka. I sykkelforumet samles natur-, friluftslivs- og 
sykkelorganisasjonene i Oslo-området.

I 2018 har representantr fra sykkelforumet deltatt på en befaring og ett 
møte i Nittedal i forbindelse med en flerbrukskonflikt knyttet til et Enduro-
ritt i Varingskollen. Representanter har også deltatt på møter i forbindelse med 
revidering av Merkehåndboka. 

Det har av kapasitetsmessige årsaker ikke vært så stor aktivitet ut over dette, 
men vårt inntrykk er også at det er færre konflikter enn tidligere.

Representanter fra 
sykkelforumet (Johan Hval, 
OOF og Dag Olav Brækkan, 
DNT Oslo og Omegn) deltok 
på en befaring og ett møte 
i Nittedal i forbindelse med 
en flerbrukskonflikt knyttet til 
et Enduro-ritt i Varingskollen. 
Foto: Johan Hval
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Konferanse om barnefattigdom  
og friluftsliv 
I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund 
arrangerte vi konferanse på Litteraturhuset 11. januar som satte søkelyset på 
barnefattigdom og deltakelse i friluftsliv. Dette er et krevende tema, men åpenbart 
noe mange ville høre nærmere om, og konferansen ble tidlig fulltegnet med 
representanter fra mange kommuner, ikke bare de store. 

Byrådsleder Raymond Johansen åpnet konferansen og direktøren i 
Oslofjordens friluftsråd stilte spørsmålet om dette var noe friluftsrådene burde 
være opptatt av. Forsker ved NOVA, Patric Lie Andersen, ga bakgrunnsinformasjon 
om levekårsforskjellene i Oslo, mens professor fra NIH, Åse Strandbu, fortalte om 
hvem som deltar i aktiviteter. Kjersti Eknes i Bufdir delte erfaringene fra arbeidet 
med barn som lever i fattigdom.

En rekke organisasjoner; Fritidsklubbene i Bærum, Friluftssenteret i Gamle 
Oslo, Frivillighetssentralen på Bøler og Røde Kors fortalte om det arbeidet som 
gjøres i organisasjonene og det offentlige på dette området. Konferansen ble stødig 
ledet av Erling Dokk Holm.

Møter for OOFs medlemmer
OOF har arrangert ett medlemsmøte i 2018:

Oslo som miljøhovedstad 2019
OOF inviterte 24. mai til medlemsmøte om Oslo som miljøhovedstad 2019. Byråd 
Lahn Marie Berg informerte om byrådets planer og utfordret organisasjonene 
til å lage store og små arrangement som bygget opp under satsingen fra byrådet. 
Byrådet har satt av en betydelig pott med penger som organisasjonene kan søke på. 
Etter Lahn Bergs innledning var det idemyldring og det var stort engasjement blant 
organisasjonene. Dette var et møte som ble godt mottatt og 20 organisasjoner 
deltok på arrangementet. 

I samarbeid med 
Oslofjordens Friluftsråd og 
Friluftsrådenes Landsforbund 
arrangerte vi konferanse på 
Litteraturhuset 11. januar 
som satte søkelyset på 
barnefattigdom og deltakelse 
i friluftsliv.  
Foto: Steinar Saghaug
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Samarbeid med offentlige myndigheter
OOF prioriterer god og konstruktiv kontakt med det offentlige og med våre 
medlemskommuner. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er våre to største 
medlemmer. Ellers har vi et godt samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og vi har som mål å besøke noen av våre medlemskommuner hvert år. Høsten 
2018 gjennomførte vi et hyggelige og konstruktivt samarbeidsmøte med Enebakk 
kommunes ordfører, Øystein Slette.

Samarbeid med Akershus Fylkeskommune 
Akershus Fylkeskommune inviterer jevnlig organisasjonene til møter når planer 
knyttet til fysisk aktivitet og friluftsliv skal drøftes. Vi har også blitt informert om 
hvordan samarbeidet med den nye regionen Viken vil bli.

Utover formelle møter har vi også i 2018 hatt møte om utfordringen knyttet til 
at 10 kommuner i Akershus ikke er knyttet til et friluftsråd. Skal disse kommunene 
knytte seg til et friluftsråd, og hvilken rolle skal OOF spille i dette arbeidet? Dette 
er et arbeid som skal videreføres i 2019. 

Akershus fylkeskommune er en viktig støttespiller for oss også når det gjelder 
økonomisk støtte til Flerkulturell Friluftsfest og sommerleiren vi har på Kjeholmen 
med Bærum Kommune. 

Vi er også med i arbeidet knyttet til Aktivitetsløftets handlingsprogram 2019–
2022 og holdt et innlegg på seminaret som ble avholdt 4 mai.

Til slutt må nevnes at OOFs generalsekretær Tom Fremstad er valgt inn i 
Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus. 

Samarbeid med Oslo kommune 
Flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 
OOF har, sammen med de større natur- og friluftslivsorganisasjonene (DNT Oslo 
og Omegn, Skiforeningen og NOA) deltatt i styringsgruppa for flerbruksplanen for 
Oslo kommunes skoger. Mål- og retningslinjene for planen er nå vedtatt (19.12.18) 
og vi regner med at arbeidet med selve flerbruksplanen blir ferdigstilt i 2019.   

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
OOF har hatt flere møter med byråkratiet og politikerne i 2018. Formålet har vært 
å løfte fram behovet for økning av midler til friluftslivet. På et av disse møtene, med 
byråd Lan Marie Berg i mars 2018, deltok også de større friluftslivsorganisasjonene i 
Oslo-regionen, DNT Oslo og Omegn og Skiforeningen.

Seminar om kommuneplanen 2018
I forbindelse med behandling av kommuneplanen for Oslo 2018, «Vår by, vår 
fremtid», ble OOF, 16. november, invitert til å holde et innlegg for samferdsels- 
og miljøkomiteen i Oslo kommune. Det var styreleder Hans-Petter Aas og 
generalsekretær Tom Fremstad som deltok her.

Oppdag nabolaget
Oppdag nabolaget er et forum hvor i bydelene i Oslo møtes. Formålet er å ha 
fokus på en aktiv by. Nettverket skal gå mellom kommunen og frivilligheten i Oslo 
og stimulere til økt hverdagsaktivitet. Man utvikler felles ideer som kan brukes i 
de ulike bydelene. Foruten ideer er det også utvikling av fellesprosjekter så som 
sykkelinstruktørkurs og sykkelopplæring i bydelene. 

OOF har deltatt på alle seks møter og var også vertskap på et av møtene, 
28. september, hvor vi fikk vist fram mulighetene som finnes på Frognerseteren 
friluftssenter. 
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Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
OOF har i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd inngått en avtale med Oslo 
kommune om kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsarealer. Vi startet 
opp arbeidet i 2017 og forventer å bli ferdige i 2019 (Se mere på side 32).

Åpne dager og arrangementer 
OOF har i 2017 vært en viktig bidragsyter ved flere åpne dager og arrangementer i 
samarbeid med andre organisasjoner og offentlige aktører. 

Markadagen
Markadagen 2018 ble holdt på Skullerud i Østmarka søndag 4. mars, og ble 

åpnet av klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Elvestuen avslørte i sin tale at 
regjeringen nå ville starte opp arbeidet med Østmarka nasjonalpark.

Vi anslår at det var ca. 2000 besøkende under arrangementet  som fikk prøve 
seg på en rekke morsomme aktiviteter og flott vintervær. Selv om det var flere på 
Sognsvann i 2017, så er vi godt fornøyd med oppslutningen på Skullerud.

Markadagen 2018 ble holdt 
på Skullerud i Østmarka 
søndag 4. mars, og ble åpnet 
av klima- og miljøminister 
Ola Elvestuen. TV2 var på 
plass og Elvestuen avslørte 
at regjeringen nå ville starte 
opp arbeidet med Østmarka 
nasjonalpark.  
Foto: Johan Hval
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I september 2016 lanserte 
OOF, i samarbeid med 

FNF Oslo og FNF Akershus, 
nyhetsbrevet «Friluftsnytt», 
som kommer hver 14. dag. 

Formålet med Friluftsnytt er 
å informere om alle viktige 

høringssaker, kurs, seminarer 
og fagstoff.

Markadagen er en dag for å spre friluftsglede til befolkningen, og 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 Akershus, med 
følgende medarrangører: OOF, Skogselskapet, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, 
Bymiljøetaten, FRIGO og Statens Naturoppsyn (SNO). I tillegg bidro andre 
organisasjoner med aktiviteter på dagen. 

Friluftslivets dag på Sognsvann
OOF stilte som vanlig opp med våre kanoer og instruktører på Friluftslivets dag 
på Sognsvann 3. september. Friluftslivets dag er en del av friluftslivets uke og på 
Sognsvann bidrar hele friluftslivet i Oslo med aktiviteter. Det er Norsk Friluftsliv 
som er hovedarrangør.

Friluftsnytt
I september 2016 lanserte OOF, i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus, 
nyhetsbrevet «Friluftsnytt». Etter mange gode tilbakemeldinger har vi fortsatt 
samarbeidet med nyhetsbrevet i 2017 og 2018. 20 utgaver ble gitt ut i løpet av 2018.

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.

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.
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Kompetanseutvikling for våre  
medlemmer
OOF ønsker å bidra til kompetanseoppbygging hos våre medlemsorganisasjoner. I 
2017 startet vi derfor med å kartlegge kompetansebehovet hos organisasjonene, og 
vi ønsker å kunne tilby relevante kurs for medlemsorganisasjonene. Dette vil  
skje i nært samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus.

Kurs: Bruk av Facebook for organisasjoner
Formålet er å hjelpe natur- og friluftsorganisasjoner å bruke Facebook for å nå ut 
med sine aktiviteter. Kurset ble arrangert hele fire ganger i løpet av året, pga. stor 
interesse; 17. januar med 34 deltakere fra 20 ulike organisasjoner, og 6., 7. og 8. 
november med 37 deltakere fra 34 ulike organisasjoner. Kursene ble arrangere i 
samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus.

Kurs: Tilskuddsportalen og hvordan skrive en god søknad
Tilskuddsportalen er et verktøy for å effektivisere og forenkle arbeidet med å søke 
tilskudd for organisasjoner og kommuner. Kurset tok for seg hvordan en generelt 
kan finne tilskudd til sitt formål, hvordan en utarbeider en god søknad og hvordan 
tilskuddsportalen fungerer. 8 personer fra 7 ulike organisasjoner deltok på kurset 
den 28. februar. Kurset ble arrangere i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus.

Kurs: Politisk påvirkning
Kathrine Gramnæs, fagsjef samfunnskontakt i DNT, holdt kurset der deltakerne 
fikk tips og triks til hvordan få gjennomslag hos politikere. Kurset ble holdt på 
Frognerseteren friluftssenter den 5. september og var en del av Friluftslivets uke. 
Kurset ble arrangert i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus og startet med 
grilling på bålpanner og bålkaffe. 22 personer deltok fra 17 ulike organisasjoner.

Kurs i politisk påvirkning 
ble holdt på Frognerseteren 
friluftssenter ved Kathrine 
Gramnæs, fagsjef 
samfunnskontakt i DNT. 
Kurset ble arrangert i 
samarbeid med FNF Oslo og 
FNF Akershus. Foto: Maria 
Tesaker Rundhaugen
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Andre møter, kurs og seminarer  
der OOF har deltatt

• Akershus fylkeskommune, Møte om funksjonshemmede og friluftsliv,  
ved Benedikte Vivaas Kise, 24. jan.

• Akershus fylkeskommune, Møte med Seksjonsleder idrett, friluftsliv, 
frivillighet og folkehelse, Rune Winum, i forbindelse med opprettelse av Viken 
fylkeskommune, 26. februar

• Akershus fylkeskommune, Møte om framdriften på nye friluftsråd i Akershus, 
12. september

• Alnaelvas Venner, Befaring langs Alna med Alnaelvas Venner, 9. oktober

• Det Norske Vitenskapsakademi,Veivalg mot en bærekraftig og multi-
funksjonell skogforvaltning.  Seminar arrangert av Det Norske 
Vitenskapsakademi i samarbeid med Norges Tekniske Vitskapsakademi og 
FME Bio4fuels, 22. august

• DNT Oslo og Omegn, Åpning av Fuglemyrhytta i Marka, 25. september

• Follomarkas venner, Møte med Follomarkas Venner angående markagrense i 
Follo, 18 april

• Norsk Friluftsliv/NIH, Seminar om Friluftsliv i skolen, 25.-26. september

• Friluftsrådenes Landsforbund, fire samarbeidsmøter

• Gjensidigestiftelsen, Tildelingsmøte for Turskiltprosjektet for Oslo kommune, 
26. februar

• Grefsenkollen, Befaring i Grefsenkollen i forbindelse med utbygging av 
alpinanlegg med NOA og FNF Oslo, 22. mai

• Losby Bruk, Informasjonsmøte om skogeiendommen, 22. november

• Norsk Friluftsliv, Forskning i Friluft,  konferanse i Tønsberg, 5.-7. desember

• Oslo Elveforum, Konferanse om urbane vassdrag på CIENS, 19. april

• Oslo kommune, Alna bydel, Møte om Haugerudparken på Haugerud, 27. april

• Oslo kommune, befaring, Befaring turvei over Ring 3 ved Vestgrensa

• Møte i byutviklingskomiteen, 17. oktober

• Oslo kommune, Frivillighetskonferansen, 26. november

• Oslo kommune, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen og OOF i møte med 
byråd Lan Marie Berg, om de økonomiske rammene for friluftslivet i Oslo, 21. 
mars

• Oslo kommune, Bymiljøetaten, Markamøte for organisasjonene, 4. april

• Oslo kommune, Bymiljøetaten, Befaring med Bymiljøetaten i Marka/
Sørkedalen, 18. juni

• Oslo kommune, Utdanningsetaten, Møte med Utdanningsetaten angående 
kurs i Læring i Friluft for ansatte i Aktivitetsskolen, 14. desember

• Oslo Velforbund, Møte med Oslo Velforbund, 25. juni

• SaFoVa, Samarbeidsforum for Vassdrag i Oslo (SaFoVa) med deltakere fra 
etater i Oslo kommune, Oslo Elveforum og OOF, 9. januar og 23. april
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Årsregnskap 2018
for Oslo og Omland Friluftsråd // foretaksnummer: 971525665 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  2018 2017
Driftsinntekter   
Inntekter 1 4 764 172 4 495 103

Annen driftsinntekt 2 176 966 89 607
Sum driftsinntekter  4 941 138 4 584 710

Driftskostnader
Lønnskostnad 3 3 448 383 3 173 602

Avskrivning på varige driftsmidler 6 85 790 75 393

Annen driftskostnad 3 898 204 1 090 900  
Sum driftskostnader  4 432 377 4 339 895
DRIFTSRESULTAT  508 761 244 815

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
Annen renteinntekt  19 057 20 732

Annen rentekostnad  1 865 1 514
NETTO FINANSPOSTER  17 192 19 218

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  525 953 264 033
Skattekostnad på ordinært resultat  0 0
ORDINÆRT RESULTAT  525 953 264 033

ÅRSRESULTAT  525 953 264 033

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 5 525 953 264 033
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  525 953 264 033
 

På ski fra Sørsetra 
på Krokskogen. Foto: 
Steinar Saghaug
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EIENDELER  2018 2017
ANLEGGSMIDLER    
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 6 316 109 240 740 
Sum varige driftsmidler  316 109 240 740 
SUM ANLEGGSMIDLER  316 109 240 740 

OMLØPSMIDLER    
Fordringer    
Kundefordringer  676 450 154 800

Andre fordringer  39 612 30 652
Sum fordringer  716 062 185 452 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 3 753 217 3 553 488 

SUM OMLØPSMIDLER  4 469 279 3 738 940 
SUM EIENDELER  4 785 388 3 979 680 

EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL    
Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 3 733 906 3 207 953 
Sum opptjent egenkapital  3 733 906 3 207 953 
SUM EGENKAPITAL  3 733 906 3 207 953 

GJELD    
KORTSIKTIG GJELD    
Leverandørgjeld  112 554 21 796 

Skyldig offentlige avgifter  257 634 219 353 

Annen kortsiktig gjeld   681 294 530 578 
SUM KORTSIKTIG GJELD  1 051 482 771 727 
SUM GJELD  1 051 482 771 727 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  4 785 388 3 979 680 

Oslo, 26. februar 2019

Hans-Petter Aas
Styreleder

Are Heden
Styremedlem

Ingeborg Fønstelien
Styremedlem

Martin Veastad
Styremedlem

Tessa Barnett
Styremedlem

Tom Fremstad
Generalsekretær

Øyvind Rørslett
Styremedlem

Hanne Toftdahl
Styremedlem

Harald Irgens-Jensen
Styremedlem

Mari Ann Vinje
Styremedlem

Vigdis Jynge
Nestleder

Lars Wilhelmsen
Styremedlem
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Note 1 - Inntekter
 2018 207  
Statl. Fylkeskommunale tilskudd 1 687 094 1 675 230  

Kontingenter kommuner 1 162 586 1 154 631   

Prosjektmidler opplæring 1 914 492 1 485 242  

Andre prosjektmidler 0 180 000  

Andre inntekter 176 966 89 607  
Sum Inntekter 4 941 138 4 584 710  

Stat og fylkeskommunale tilskudd 

Etat 2018 2017  
Akershus fylkeskommune 409 594 404 230  

Oslo Kommune – Bymiljøetaten * 667 500 666 000  

Friluftsrådenes Landsforbund 610 000 605 000  
Sum 1 687 094 1 675 230  

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

Kontingenter

Kommune 2018 2017 2016 
Asker 60 926 60 781 59 571

Bærum 125 454  124 008 120 685

Enebakk 10 945 10 927 10 760

Gjerdrum 6 704 6 546 6 326

Jevnaker 6 777 6 696 6 599

Lier 25 980 25 740 25 378

Lørenskog 38 670 37 406 36 368

Nannestad 13 240 12 657 11 882

Nittedal 23 545 23 213 22 706

Oppegård 27 178 26 988 26 580

Oslo 667 500 666 000 658 500

Ringerike 30 283 30 034 29 712

Rælingen 17 874 17 730 17 185

Røyken 22 452 21 931 21 038

Skedsmo 54 178 53 276 50 000

Ski 30 880 30 698 29 775
Sum innbetalt 1 162 586 1 154 631 1 133 065 
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Note 2 - Andre inntekter
Andre inntekter består av: Leieinntekter fra FNF Oslo og Akershus, inntekter fra viderefakturering til Erik Sture 
Larres Stiftelse i forbindelse med opplegg på Frognerseteren, samt premie for å vinne tittelen «Årets Friluftsråd».

Note 3 – Lønnskostnad og godtgjørelser
 2018 2017
Lønn 2 691 702 2 396 820  

Arbeidsgiveravgift 417 523 378 674  

Pensjonskostnader 276 462 284 186  

Andre lønnsrelaterte ytelser 62 696 113 922   

Totalt 3 173 602 3 290 280

• Lønn til Generalsekretæren i 2018: kr 684 261
• Friluftsrådet har i 2018 hatt 6 faste ansatte
•  Selskapet har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
• Det er i 2018 betalt kr 53 750 i godtgjørelse til revisor.

Note 4 – Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av bankinnskudd er kr 543 927 bundne skattetrekksmidler.

Note 5 – Annen egenkapital
   Annen  
   egenkapital 
Pr 1.1.   3 207 953

Årets overskudd   525 953

Pr 31.12.   3 733 906
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Note 6 – Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler
Avskrivningstablå
 Driftsløsøre, inv., verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1   449 262

Tilgang i året   174 698

Anskaffelseskost pr 31/12   623 960

Akk. av/nedskr. pr 1/1   222 061

Årets ordinære avskrivninger   85 790

Akk. av/nedskr. pr 31/12   307 851

Balanseført verdi pr 31/12   316 109
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Årsberetning 2018
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 2018 og stilling ved utgangen av regnskapsåret. 

Organisasjonen har i flere år jobbet for å få godkjent at OOF kvalifiserer til å få refusjon på merverdiavgift. 
Dette har vi lykkes med og det er i 2018 inntektsført refusjon av merverdiavgift for 2016 og 2017. Det er ikke 
inntrådt hendelser etter årsskiftet som har innvirkning på årsregnskapet. 

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 6 ansatte; tre menn og tre 
kvinner. Styret består av fem kvinner og seks menn. Styret anser kravet om likestilling som ivaretatt. 

Ytre miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 28. februar 2019
Styret i Oslo og Omland Friluftsråd

Hans-Petter Aas
Styreleder

Are Heden
Styremedlem

Ingeborg Fønstelien
Styremedlem

Martin Veastad
Styremedlem

Tessa Barnett
Styremedlem

Tom Fremstad
Generalsekretær

Øyvind Rørslett
Styremedlem

Hanne Toftdahl
Styremedlem

Harald Irgens-Jensen
Styremedlem

Mari Ann Vinje
Styremedlem

Vigdis Jynge
Nestleder

Lars Wilhelmsen
Styremedlem
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UAVHENGIG RE-
VISJONSBERET-
NING FOR 2017
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Budsjett 2019
Inntekter Budsjett 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2018
Statl. Fylkeskommunale tilskudd 1 729 481 1 687 094 1 690 706

Kontingenter kommuner 1 177 792 1 162 586 1 166 014

Prosjektinntekter opplæring 2 000 750 1 914 492 1 400 000

Andre prosjektinntekter 200 000 - 280 000

Andre inntekter 300 000 176 966 100 000
Driftsinntekter 5 408 023 4 941 138 4 636 720

Kostnader
Lønns- og personalkostnader 4 171 002 3 448 383 3 222 577

Avskrivning på varige driftsmidler  
og immaterielle eiendeler 90 000 85 790 95 000

Annen driftskostnad
Leie og kostnader kontorlokale 261 500 254 105 243 500

Leie data skytjenester og kontormaskiner 79 000 72 237 71 000

Lokaler og utstyr opplæring 208 000 186 836 255 000

Inventar og utstyr 41 000 47 980 15 000

Refusjon MVA -200 000 -453 815 -

Reparasjon og vedlikehold 60 000 488 10 000

Honorar fremmede tjenester (revisjon/data/konsulent) 140 000 119 500 130 000

Kontorrekvisita, telefon, internet 66 000 84 060 59 500

Trykksaker, aviser, tidkrifter 157 400 100 213 108 000

Møter, kurs og oppdatering ansatte 75 000 71 466 55 000

Drift og vedlikehold varebil 38 500 26 686 35 500

Reisekostnader 18 000 15 347 35 000

Representasjon, konferanser, arrangement 125 000 234 103 127 300

Seminar 125 000 - 100 000

Kontingenter 74 000 67 751 69 500

Forsikringspremie 17 000 23 817 16 000

Styre- og medlemsmøter 50 000 33 707 40 500

Andre konstnader 19 500 13 723 8 000
Sum andre driftskostnader 1 354 900 898 204 1 378 800
Driftskostnader 5 615 902 4 432 377 4 696 377

Driftsresultat -207 879 508 761 -59 657

Finansinntekter 15 000 19 057 15 000
Finanskostnader - 1 865 -

Årets resultat -192 879 525 953 -44 657



Notater
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Oslo og Omland Friluftsråd // Storgata 28, 0184 Oslo // Telefon: 22 17 84 00  // www.osloogomlandfriluftsrad.no


