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2  //  Marka



Lederens sider
Selv om 2020 har vært preget av koronapandemien, har 
det vært et aktivt og begivenhetsrikt år for Oslo og  
Omland Friluftsråd. Vårt oppdrag som vaktbikkje og  
positiv pådriver for Marka, markaloven, grøntområder, 
natur og friluftsliv, mener jeg vi har ivaretatt på en tydelig 
og god måte. 

Vi har samvittighetsfullt og konstruktivt gjennomført 
en omfattende handlingsplan som styret la fram for 
årsmøtet i juni i fjor med mål og tiltak innenfor 5 
arbeidsområder: 1) Marka – markagrensa, 2) Byggesonen-
grøntstruktur, 3) Opplæring og aktivitet – brukere 
som trenger det mest, 4) Friluftslivets økonomiske 
rammebetingelser og 5) OOF’s organisasjon – kompetanse 
– økonomi. 

Handlingsplanen er tuftet på langtidsplanen for 
perioden 2018-2021 som ble lagt fram for årsmøtet i 
2018 og er et godt verktøy som viser retning og konkret 
innhold om hva vi skal jobbe med og stå for i et kort 
og lengre perspektiv. I 2021 vil styret utarbeide en ny 
langtidsplan for perioden 2022-2025 som legges fram for 
årsmøtet i 2022.

Mottaksklasse fra Haugerud 
skole på skidag på 
Frognerseteren friluftssenter. 
Dette er en del av OOFs 
introduksjonskurs i friluftsliv 
for mottaksklasser og 
voksenopplæringsklasser for 
innvandrere i Oslo og Viken. 
Foto: Steinar Saghaug
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Mye godt arbeid i et krevende år
Av saker som vi har behandlet i 2020 vil jeg nevne: Nasjonalpark i Østmarka, 
reguleringsplan for utbygging av Losby Gods, Dammer i Marka, Radaranlegg på 
Gyrihaugen, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, Oslo kommunes 
planstrategi for 2020-2023 og behovsplan for idrett og friluftsliv, Østensjøområdet 
miljøpark 2020-2030, Asker kommuneplan – samfunnsdelen for 2020-2032, Bærum 
kommunes planstrategi 2019-2023, Lillestrøms kommuneplan - samfunnsdel for 
2020-2031 og Lørenskogs kommuneplan – samfunnsdel 2020.

Vi har utviklet Friluftslivets samarbeidsutvalg i 5 utvalgte bydeler i Oslo med 
formål om å styrke friluftslivet, ivareta friluftsinteressene i arealsaker og ande saker 
der friluftsliv er involvert og bidrar til økt friluftslivsaktivitet. Dette arbeidet vil 
fortsette i 2021 for de siste 10 bydelene og er et stort og viktig arbeid for å styrke 
friluftslivet i Oslo kommune og det er flott at kommunen støtter dette arbeidet 
både økonomisk og administrativt. 

Det er også en stor glede å kunne konstatere at vi, tross koronapandemien, 
har klart å videreføre mange av våre opplæringsaktiviteter innenfor svært krevende 
rammer. Takket være våre entusiastiske og kunnskapsrike aktivitetsmedarbeidere, og 
med finansiell støtte fra ulike tilskuddsordninger har mange innvandrere og barn og 
unge generelt fått positive opplevelser og erfaringer med natur og friluftsliv. 

Frognerseteren Friluftssenter er vår hovedbase og utgangspunkt for de fleste 
av våre opplæringstiltak. Vårt samarbeid med Sten Sture Larre som er leder av 
Erik Sture Larres Stiftelse til Friluftslivets fremme, er motiverende og skaper 
gode resultater. I år kan vi glede oss over at senteret er oppgradert med nytt og 
tidsmessig inventar. Uteområdet er blitt rustet opp med flotte bord og benker og 
en større platting, laget med stor hjelp av Oslo kommune, bymiljøetaten. En stor 
takk til Bymiljøetaten og til Sten Sture Larre som alltid stiller opp på en positiv og 
konstruktiv måte.

I 2020 har vi besøkt og hatt gode og stimulerende samtaler med ordførerne 
i de nye kommunene Nordre Follo, Hanne Opdan og Lillestrøm, Jørgen Vig og 
ordføreren i Lørenskog kommune Ragnhild Bergheim.

Vi kan glede oss over et aktivt, innholdsrikt og stimulerende samarbeid med 
nye Viken fylkeskommune som satser stort på friluftsliv. I august hadde vi hele 
seksjonen på besøk på Frognerseteren Friluftssenter. Her fikk vi god innføring i 
Vikens framtidige planer og hvor vi informerte om vårt arbeid. 

Og vårt åpne og gode samarbeid med Oslo, både som kommune og fylke 
fortsetter. Bymiljøetaten involverer organisasjonene tidlig i planlegging av viktige 
saker og tiltak. Våre innspill blir lyttet til og kommunen er tilgjengelig for møter 
når vi ber om det, enten det er med politikere eller viktige medarbeidere i 
Bymiljøetaten. 

I samarbeid med Bymiljøetaten har vi overtatt ansvaret for forumet Oppdag 
Nabolaget. Norsk Friluftsliv har hatt ansvaret for dette forumet siden oppstarten. 
Bymiljøetaten, bydelene i Oslo, Helsedirektoratet og Norsk Friluftsliv er blant 
deltakerne. Formålet er å fremme hverdagsaktivitet, lavterskel arrangement og bruk 
av nærområdene der folk bort. Vi ser fram til å utvikle dette forumet framover. 
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Revisjon og oppdatering av Håndboka for 
markaloven
I slutten av 2020 startet vi arbeidet med revisjon og oppdatering av Håndboka 
for gamle og nye brukere av markaloven. Den første utgaven ble skrevet i 2011 av 
juristene, tidligere høyesterettsdommer Jens Bugge og advokat Christian Reusch. 
Den reviderte og oppdaterte utgaven er skrevet av professor ved Det juridiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo, Harald Irgens-Jensen. Begge utgavene er skrevet i 
nært samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd. Den nye utgaven av håndboka vil 
bli ferdig trykket og klar til bruk i 2021. 

Koronasituasjonen – friluftslivet i Marka 
eksploderer – mange nye brukere
2020 ble sterkt preget av koronapandemien som også førte til en gledens invasjon 
av mange nye brukere i Marka. Markasamlingen, et samarbeid med Det norske 
Skogselskap, ble gjennomført under temaet: «Friuftslivet eksploderer»! Samlingen 
belyste blant viktige tiltak hvordan vi skal sikre at den gledelige oppslutningen blant 
nye brukere fortsetter og hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere forsøpling, 
slitasje og ødeleggelse av skog, natur og dyreliv. 

Friluftslovens rettigheter og plikter er viktige å overholde. Allerede i den 
grønne boka: Oslomarka – håndbok for friluftsfolk fra 1936 skriver OOF om 
«Friluftsmannens ferd». Her presenteres flere viktige og enkle verdier og regler 
som friluftsfolket må bringe med seg når det ferdes i dyrebar skog og natur som 
eksempler: Vern om skogen, skjær ikke barken på noe tre, spar planteveksten på 
åsryggene, rør ikke veiskilter og løypermerker og sleng ikke fra deg blikkbokser, flasker og 
forlat rasteplassen slik som du gjerne vil finne den når du kommer igjen. 

Det norske Skogselskap og 
OOF inviterte i september 
2020 skogbruket, 
forvaltningen, kommunene 
og natur- og friluftslivet 
til Markasamling på 
Frognerseteren/Holmekollen, 
med tema: Friluftslivet 
eksploderer! Rundt 
50 personer deltok på 
samlingen. Trond Enkerud 
fra Bymiljøetaten informerte 
om Oslos erfaringer i 
koronatiden. Foto: Johan Hval



6  //  Lederens sider

80 år siden Houges framtidsretta  
utredning om Oslomarka
Som en viktig del av OOF’s historie vil jeg minne om følgende: I 2021 er det 80 år 
siden Nils Houge (f 1901 – d 1993) skrev sin framtidsretta utredning Oslomarka som 
naturpark – et forslag til fredning av Stor-Oslos omliggende distrikters friluftsområder.

Oslomarka Friluftsråd, som han 5 år tidligere hadde tatt initiativ til å stifte, 
ville ikke ta standpunkt til detaljene i hans forslag, men Rådets styre ga bidrag til 
trykningen. 

I respekt for denne mannen som jeg aldri fikk gleden av å møte og som 
brukte store deler av sitt over 90-årige liv til å sikre og ta vare på Marka som 
friluftslivsområde for befolkningen, synes jeg det er naturlig å minne om hans 
framtidsretta utredning og arbeid for 80 år siden. 

I innledningen i utredningen skriver han at alle snakker om hvorledes Oslomarkas 
friluftsområder skal utnyttes, men ingen om hvorledes de skal bevares. Videre skriver han: 
Det er i dag over hundre tusen mennesker som hver søndag samler sunnhet og inntrykk 
i dette friluftsområde, og det vil komme en dag da man ikke bare kan tenke på å utnytte 
disse naturherligheter, men også må ta foranstaltninger for å bevare dem for etterslekten.

I utredningen peker han på at en del mindre felter av Oslomarka er fredet eller 
belagt med servitutter og at den overveiende delen, ca. 3/4 av friluftsområdene er 
uten enhver beskyttelse for framtiden.

I sin framtidsretta analyse av samfunnsutviklingen viser han til at om først veier 
og bebyggelse får bre seg innover i Marka og grunnverdiene blir utregnet etter 
tomtepriser, vil ethvert forsøk på å redde områdene komme for sent. 

Houge skriver at friluftslivet på slutten av 30-tallet er i en rivende utvikling i 
Norge som i andre kulturstater og at det særlig for datidens storbyer er lett tilgang 
til friluftsliv et gode av uvurderlig betydning for folkehelsen og folkeoppdragelsen.

Som grunnlag for sin detaljerte utredning stilte han følgende hypotese: Skal 
friluftslivet kunne opprettholdes og videre utvikles blant storbyenes befolkning, er det en 
absolutt betingelse at nødvendige grunnarealer holdes av til dette formål. En fredning av 
nærliggende og tilstrekkelig store skog – og strandstrekninger synes her å være den eneste 
løsning. 

Han mente at kampen om grunnarealene ville stå i storbyenes omgivelser som 
var i en rivende utvikling og skulle befolkningens friluftsinteresser ivaretas, måtte 
det handles med framsyn og etter en utarbeidet plan og at myndighetene skulle se 
på friluftslivet som et sosialt gode.

Houge var overbevist om at Oslobefolkningen med omegn elsket sine 
friluftsområder, men han likte ikke tanken på at befolkningen hadde lite kunnskap 
om i hvilken utstrekning disse var truet og hva som kunne gjøres for å redde dem.

Houges bok ble grunnlaget for  
markaloven
For å motivere, tydeliggjøre og vekke befolkningenes og myndighetenes interesse 
utarbeidet han Oslomarka som naturpark - et forslag til fredning av Stor-Oslos 
omliggende distrikters friluftsområder med følgende hovedoverskrifter: 

• Oslomarka - Naturlig inndeling, Friluftslivets utvikling i Oslomarka  
fra 1870 til 1940.

• Forholdende i Oslomarka i dag 
• Oppgavens løsning – Friluftslivsarealer for storbyer, Norske lover som 
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berører grunnspørsmål i forbindelse med friluftslivet, Hva kan gjøres for å 
sikre Stor-Oslo og omliggende distrikter tilstrekkelige friluftsområder?

• De enkelte områder
• Utfartsveier
• Idrettsparker 

Denne boken la det som senere skulle bli mye av det ideologiske og pedagogiske 
grunnlaget for markagrensen, selve den fysiske forutsetningen og bærebjelken for 
markaloven.

85 års jubileum
I 2021 er det 85 år siden Oslo og Omland Friluftsråd ble stiftet etter blant annet 
initiativ fra Nils Houge. Houge tilbrakte mye tid som ung ute i naturen hele året, 
både som soldat og på fritiden. Han vandret på kryss og tvers i Marka og var etter 
hvert også mye i felten som landmåler. Utover 1930-tallet så han med stigende uro 
på hvordan bolig- og hyttebygging, veier og kraftledninger åt seg lenger og lenger 
innover i Marka. Han så hvordan arealer og uberørt natur ble redusert og stykket 
opp. Samtidig opplevde han hvordan bebyggelsen tettet seg til i byen, og gjorde 
atkomsten til Marka mer komplisert.

I september 1935 skrev han en artikkel i Aftenposten der han advarte 
mot denne utviklingen. Han mente at disse inngrepene kunne hindres om 
de store friluftsforeningene – Skiforeningen, Turistforeningen, Fritidsklubben 
og Naturfredeforeningen – gikk sammen og dannet et forum for sikring av 
friluftsinteressene i Oslomarka. I tillegg appellerte han til støtte fra aviser, skoler 
og idrettsforeninger. Da ville det bli en kraft i folkeopinionen som politikerne i 
kommunene måtte lytte til. I 1935 ble Oslofjorden friluftsråd stiftet og ble også en 
inspirasjon. 

Det konstituerende møtet fant sted 17.april 1936 i foredragssalen på 
Deichmanske bibliotek. Oppslutningen var stor. Det stilte 64 deltakere fra ski-, 
turist- og fiskeforeninger, idrettsorganisasjoner og fra 6 kommuner: Oslo, Enebakk, 
Hønefoss, Nittedal, Lier og Oppegård. Og navnet ble Oslomarkas Friluftsråd, senere 
endret til Oslo og Omland Friluftsråd (1946) og formålet var å sikre og bevare 
Oslomarka for friluftslivet. 

En viktig sak for Nils Houge 
var å sikre adkomsten til 
Marka. Damefallene i Nordre 
Aker bydel i Oslo er en slik 
grønn adkomst fra byen til 
Marka. Foto: Jarle Birketvedt 
/ Oslo Byarkiv



8  //  Lederens sider

«Den grønne bok»
Rådets viktigste oppgaver ble ramset opp i Oslomarka: Håndbok for friluftsfolk utgitt 
i desember 1937 av Oslomarka Friluftsråd. Boka hadde grønn innbinding og ble 
derfor populært kalt «Den grønne bok».

• Å arbeide for gjennomførelsen av egne ski- og spaserveier fra bygrensen gjennom 
villabebyggelsen til skogtraktene.

• Å utarbeide en hovedplan for fredning av de viktigste friluftsområder mot 
utstykning og bebyggelse.

• Sikringen av storbyenes og industricentrenes friluftsarealer er i dag et socialt 
problem, - like aktuelt i alle kulturland. Oslo har her muligheter som ingen annen 
hovedstad. La oss utnytte dem! 

I den samme Håndbok for friluftsfolk ble «den sorte strek» som Houge hadde 
tegnet inn rundt alle de verneverdige områdene, presentert. Denne enkle og geniale 
tegningen ga senere inspirasjon til den senere markagrense nedfelt i markaloven.

Dammer i Marka
Utfordringene rundt bevaring av dammer i regulerte friluftsvann har vi jobbet aktivt 
med de siste åra. Det gjelder særlig vann i Østmarka, på Romeriksåsen og i Nittedal. 
Vi har arrangert to større møter om temaet hvor viktige regelverksutfordringer har 
blitt klargjort. 

Vi har særlig vært opptatt av hvilken myndighet som kan utøves ved hjelp 
av markaloven. Det er vår mening at selv om NVE har gitt tillatelse etter 
vannressursloven, kan ikke dameier legge ned dammen før kommunen har gitt 
tillatelse etter markaloven. Denne problemstillingen ble tatt opp i et brev til og i et 
digitalt møte med KLD i februar 2021. Departementet ga tilslutning til vårt syn om 
at riving av dammer er å anse som tiltak etter markaloven. 

Imidlertid ble det under samtalen reist spørsmål om uttapping av vann fra 
en evt. friluftsdam uten at muren rives, kan regnes som tiltak. Dette måtte KLD 
klargjøre med Kommunal -og moderniseringsdepartementet. Et klargjørende svar er 
pr. tidspunkt ikke mottatt. 

Frognerseteren Friluftssenter 10 år
Frognerseteren Friluftssenter ble offisielt åpnet 30. august 2011 av statsråd Erik 
Solheim med fylkesmann Valgerd Svarsta Haugland og ordfører Fabian Stang til 
stede. Etter at bystyret i 2003 hadde vedtatt at Oslo kommune ønsket seg et 
Friluftslivet Hus. 

I 2007 inngikk Erik Sture Larres Stiftelse til friluftslivets fremme en 
leieavtale med Oslo kommune på 40 år om å drifte de tidligere direktør- og 
funksjonærboligene til Frognerseteren restaurant. I 4 år jobbet den 93 år gamle 
gründer og friluftsentusiasten Erik Sture Larre målrettet og kreativt med å 
restaurere bygningene innvendig som utvendig. Samtidig fikk han bygget et flott amfi 
til friluftskonserter og andre kulturarrangementer med plass til ca. 1000 mennesker. 
Derfor var det en stolt og fornøyd Larre som gledet seg stort over åpningen med 
rundt 70 deltakere. 

I 1937 ble Oslomarka: 
Håndbok for friluftsfolk utgitt 
av Oslomarka Friluftsråd. 
Her ble markagrensen med 
«den sorte strek» lansert.
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OOFs styreleder Hans-Petter  
Aas innleder Markasamlingen 
2020 på Frognerseteren 
Frriluftssenter.  
Foto: Johan Hval

Takk for en flott innsats i et spesielt år
Det er fortsatt en glede og ære å få anledning til å lede et styre som bidrar til gode, 
motiverende og kunnskapsrike samtaler og diskusjoner som gir konstruktive og 
handlekraftige resultater. Og spesiell takk til organisasjonene for inspirerende og 
resultatorientert samarbeid.

Vårt mål er å skape dialog som motiverer til felles forståelse og handlekraft 
mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og kommunene.

Vi skal gjennom vårt arbeid og våre aktiviteter sikre og utvikle grøntstrukturen 
med ferdselsårer og elvekorridorer i byggesonen, stå opp for markagrensa og Marka 
og for et godt og harmonisk samspill mellom ulike natur- og friluftslivsaktiviteter og 
brukergrupper.

Og til slutt mange, mange takk til en aktiv, entusiastisk, kunnskapsrik og 
utholdende administrasjon, som også i disse krevende koronatider har vist stor evne 
til rask omstilling, og til våre medlemskommuner som bidrar til et aktivt og allsidig 
friluftsliv og naturopplevelser for sine innbyggere. 

Skullerud, 7. april 2021

Hans-Petter Aas
Styreleder i OOF
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Fakta om OOF
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) ble etablert i 1936 og 
har siden den gang arbeidet kontinuerlig med marka-, 
friluftslivs- og naturvernspørsmål. I dette arbeidet 
ligger sikring og bruk av friluftsområder både i Viken 
og Oslo. OOF arbeider for at alle kan drive friluftsliv 
som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig 
aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er en paraply-
organisasjon for 42 naturvern- og friluftsorganisasjoner, 
velforbund og idrettsorganisasjoner. Disse representerer 
en medlemsmasse på om lag 500 000, i og utenfor 
Oslo. I tillegg er 14 kommuner og to fylkeskommuner 
medlemmer. Medlemskommunene har over 1,2 
millioner innbyggere til sammen. OOF ble etablert i 
1936 og har siden arbeidet kontinuerlig med marka-, 
friluftslivs- og naturvernspørsmål.

Fra Heikampen i Nordmarka 
kan du se mange av OOFs 
medlemskommuner.  
Foto: Johan Hval



OOF – større areal og flere innbyggere
Antallet medlemsorganisasjoner per 31. desember 2020 er det samme som 
de siste årene, dvs. 42. Fra og med 1. januar 2020 ble flere kommuner og 
fylkeskommuner slått sammen, slik at det nå er 14 medlemskommuner, mot 
16 i tidligere år. Antallet fylkeskommuner er det samme, dvs. Oslo og Viken.

Akershus, Buskerud og Østfold ble slått sammen til Viken 
fylkeskommune og Viken har overtatt medlemskapet til Akershus 
fylkeskommune. Tidligere hadde OOF medlemskommuner i både Oppland, 
Buskerud og Akershus, nå er alle samlet i Viken, ettersom den tidligere 
Opplands kommunen Jevnaker nå er en del av Viken.

Medlemskommunene Asker og Røyken slo seg sammen med Hurum og 
ble til Asker kommune. Medlemskommunen Skedsmo slo seg sammen med 
Sørum og Fet og ble til Lillestrøm kommune og medlemskommunene Ski og 
Oppegård ble til Nordre Follo kommune. Alle disse 3 nye storkommunene 
forblir medlemmer i OOF. 

Det betyr at OOFs medlemskommuner i sum har større areal og ca. 40 
000 flere innbyggere enn i tidligere år. OOFs medlemskommuner strekker 
seg dermed fra Ringerike i nord til Hurum i sør og fra Lier i vest til Sørum i 
øst. 

Marka har en sentral plass i OOFs arbeid. Det er 17 kommuner som 
har arealer i Marka. Av disse er det kun Lunner, Hole og Indre Østfold 
kommuner som ikke er medlemmer i OOF.

Fylkeskommuner
• Oslo
• Viken

Kommuner
• Asker
• Bærum
• Enebakk
• Gjerdrum
• Jevnaker
• Lier
• Lillestrøm
• Lørenskog
• Nannestad
• Nittedal
• Nordre Follo
• Oslo
• Ringerike
• Rælingen
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Friluftslivs- og naturvernorganisasjoner, velforbund, og idrettsorganisasjoner: 
• 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 Fiske-

administrasjon

• Oslospeiderne av Norges 
Speiderforbund

• Ringerikes Turistforening
• Romerike Krets av Norges 

Speiderforbund
• Selskabet for Oslo Byes Vel
• Skiforeningen
• Syklistenes Landsforening
• Østensjøvannets Venner
• Østmarkas Venner

OOF har årlig friluftsskole i to medlems-
kommuner. På grunn av korona-situasjonene 
hadde vi friluftsskole kun i Lillestrøm i 2020. 
Her fra friluftsskolen i Bærum i 2019.  
Foto: Anne Marie Dalen
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Oslo og Omland Friluftsråds 
administrasjon: Fra 
venstre: Tom Fremstad 
(generalsekretær), Snorre 
Gimse Storrø (aktivitetsleder), 
Victoria Frivold, prosjektleder 
(vikar), Bent Martinsen 
(aktivitetsleder) og Johan 
Hval (rådgiver). Arnt Møller 
(økonomi og regnskap) var 
ikke til stede og Anne Marie 
Dalen (prosjektleder) har 
permisjon. Foto: Johan Hval

Årsmøtet 2020
På grunn av korona-situasjonene ble OOFs årsmøte flyttet til 16. juni og avholdt 
utendørs i amfiet på Frognerseteren Friluftssenter, med Bernt Bull som møteleder. 
49 stemmeberettigede fra organisasjoner (17) og kommuner (25) samt OOFs styre 
(7) var møtt fram, i tillegg til 7 ikke-stemmeberettigede fra OOFs administrasjon, 
gjester og foredragsholdere. 

Før selve årsmøtet holdt forfatter og professor Dag Hessen et tankevekkende 
og inspirerende foredrag «Verden på vippepunktet».

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: Tessa Barnett (valgt for 2 år)
• Styremedlem:  Harald Irgens-Jensen (valgt for 2 år)
• Styremedlem:  Hilde Torkildsen (valgt for 2 år)

Valgkomiteen
Espen Jonhaugen, leder (Skiforeningen), Ingvild Melvær Hansen (Naturvernforbundet 
Oslo Sør), Silje Fossbråten (4 H) og Janet Bydal (DNT Oslo og Omegn). Alle er 
valgt for ett år. Alle valg var enstemmige.
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Styrets arbeid i 2020
Det er avholdt ni styremøter og behandlet 74 saker i løpet av 2020. Koronasituasjonen 
har vært krevende for OOF, på flere måter, og styret har derfor gjennomført 3 digitale 
styremøter på teams. 

OOFs æresmedlemmer
Æresmedlemmer i OOF er Frithjof Funder, Finn Ramsøy (†), Oddvar Rolstad (†), Bjørn 
Gløersen (†), Erik Sture Larre (†) og Nils Houge (†).

OOFs administrasjon

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

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

FNF Oslo
Styremedlem i OOF, Martin Veastad, er styremedlem i FNF Oslo.

Samarbeidsforum for vassdrag i Oslo (SaFoVa)
Styreleder Hans-Petter Aas er representant for OOF i Samarbeidsforum for vassdrag 
i Oslo. Her deltar foruten OOF; Oslo Elveforum, Vann- og avløpsetaten (VAV), 
Bymiljøetaten (BYM), Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
(EBY) og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS). Det har vært avholdt 2 møter i 
forumet i 2020.  

Rådgivende utvalg for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde
Utvalget er i regi av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Johan Hval, er OOFs representant i 
utvalget. Det har ikke vært møter i 2020.

Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus 
OOFs generalsekretær Tom Fremstad er medlem av Regionalt råd for anlegg og fysisk 
aktivitet i Akershus. Dette rådet inngår nå i storfylket Viken og vil bli utvidet til å gjelde 
hele Viken.

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

• Tom Fremstad, generalsekretær
• Johan Hval, rådgiver
• Bent Martinsen, aktivitetsleder
• Snorre Gimse Storrø, 

aktivitetsleder 

• Anne Marie Dalen, prosjektleder 
(permisjon fra 1. april)

• Victoria Frivold, prosjektleder 
(vikar fra 1. april)

• Arnt Møller, økonomi og regnskap 
(30 % stilling)
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Marka og arealene i 
byggesonen
OOF uttaler seg i mange høringssaker i Marka og 
byggesonen. Våre uttalelser baserer seg på vår vedtatte 
langtidsplan. 

I Marka skal markagrensa skal ligge fast og utvides 
der det er naturlig. Skogen i Marka skal forvaltes 
og drives på en bærekraftig og miljøvennlig måte. 
Naturmangfoldet er under press og skal bli tatt vare 
på, også for kommende generasjoner. 

Kampen om arealene er økende i byggesonen. I 
byggesonen er de grønne nærområdene særlig viktige. 
Grøntstruktur og friluftsområder må legges inn når 
utbyggingsområder planlegges. Det inkluderer å få på 
plass en sammenhengende grønnstruktur med turveier, 
hundremeterskoger, ferdselsårer og naturområder 
mellom fjorden, byggesonen og Marka. 

I 2020 var det mange vernesaker i Marka, med 
Østmarka nasjonalpark som den store saken. 
Nedleggelse av dammer i regulerte friluftslivsvann i 
Marka var også en sentral sak, der OOF i samarbeid 
med FNF Oslo og FNF Akershus, arrangerte en større 
konferanse. Ellers har vi svart på en rekke andre 
høringssaker, særlig kommuneplaner og andre større 
planer med betydning fra natur og friluftsliv.

Forvaltningsplan for 
Østensjøområdet miljøpark 
var en av mange planer som 
OOF uttalte seg om i 2020. 
Foto: Johan Hval



Oversikt over Markasaker
Markaloven er sentral i OOFs arbeid. Her skjedde det mye i 2019, mens det i 
2020 har skjedd lite, med unntak av at OOF er godt igang med en revidering av 
Markahåndboka, som vil komme i 2021 i revidert utgave. 

OOF har i 2020 behandlet og utarbeidet høringsuttalelser i en rekke saker 
knyttet til Marka og skogen i marka. Her følger en kort oppsummering:
• Høsten 2020 meldte fylkesmannen i Oslo og Viken om oppstart av 

verneplanarbeid for Østmarka Nasjonalpark. 
• To verneforslag for skog ble sendt fra fylkesmannen i løpet av året. 8 av områdene 

lå i Marka (Bærum, Jevnaker, Lørenskog, Nannestad og Hole) og 4 i ravinedaler på 
Romerike (Nannestad og Gjerdrum).

• Våren 2020 la Lørenskog kommune ut reguleringsplan for Losby Gods til høring. 
OOF er kritisk til saksbehandlingen.

• På slutten av året ble OOF gjort oppmerksom på Forsvarets planer om et nytt 
radaranlegg på Gyrihaugen i Nordmarka. 

• Høsten 2020 sendte Fylkesmannen i Oslo og Viken ut en Handlingsplan for 
skogbruk i Oslo og Viken.

• I 2019 ga NVE konsesjon til å legge ned dammene i mange friluftsvann i 
Marka. Kommunene ser i 2020 ut til redde disse dammene, men det vil koste 
kommunene et tresifret millionbeløp å sette i stand dammene. 

• Vinteren 2020 la Statens veivesen ut en plan (KVU) for en ny avlastningsvei 
mellom Romerike og Østfold. Enkelte av alternativene lå i kanten av markagrensa 
i Enebakk og Rælingen i Østmarka. 

Østmarka nasjonalpark - for både  
naturmangfold og et mangfoldig friluftsliv
Høsten 2020 meldte fylkesmannen i Oslo og Viken om oppstart av verneplanarbeid 
for Østmarka Nasjonalpark. OOF har i alle år støttet opprettelsen av Østmarka 
nasjonalpark, men vi har også samtidig vært opptatt av at friluftslivet kan fortsette 
og utvikle seg videre innenfor nasjonalparken. Her blir det altså viktig å finne gode 
kompromisser og utvikle gode forskrifter.

Før vi oversendte OOFs uttalelse til Fylkesmannen i slutten av desember 
2020, var vi i kontakt med flere av våre medlemsorganisasjoner for innspill 
og kommentarer. Samtalene ga oss et godt grunnlag for å utarbeide OOFs 
høringsuttalelse. Styret gjennomførte også et møte med de ansvarlige hos 
Fylkesmannen som presenterte grunnlaget og tidsplanen for det videre arbeidet. 
Nedenfor følger noen hovedpunkter fra vår uttalelse:

OOF mener at Østmarka nasjonalpark kan bli en bynær og brukspreget nasjonalpark. 
Selvsagt skal naturmangfoldlovens krav til naturkvaliteter, inngrep og størrelse oppfylles, 
men det må være rom for nyskaping, nytenking og pragmatiske løsninger. Nå har vi en 
historisk sjanse til både å oppfylle siste mulighet for en nasjonalpark i lavereliggende 
skogsområder, og samtidig å sikre formålet i markaloven om å fremme og tilrettelegge for 
friluftsliv, naturopplevelse og idrett.

OOF har helt siden starten i 2013 støttet forslaget om nasjonalpark i Østmarka. 
Vernet er begrunnet i at dette området er et større sammenhengende, inntakte 
barskogområde i lavlandet på Østlandet og at området har mye gammel skog og mange 
dokumenterte verneverdier.

Vernet dreier seg altså i første rekke om vern av skog, ut over det som Markaloven 
sikrer gjennom markalovens paragraf 11. Markaloven verner mot utbygging i Marka, men 
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tillater tilrettelegging for friluftsliv og idrettsanlegg for markaidrettene. 
OOF er enig i regjeringens mål om at nasjonalparken «forblir et attraktivt og viktig 

område for friluftslivet». Samtidig mener vi at det er viktig å opprettholde markalovens 
formål som er friluftsliv, naturopplevelse, markarelaterte idretter og et rikt og variert 
landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Ferdsel og skånsom tilrettelegging skal 
være tillatt innenfor nasjonalparken, men med den klare forutsetningen at verneverdiene 
ikke skades. Tilrettelegging kan bl.a. være nødvendig for å unngå skader på naturen 
som følge av økt ferdsel og endret klima, og det kan i enkelte områder være aktuelt å 
tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg mener vi at undervisning bør 
være et viktige tilleggsformål med nasjonalparken. 

I fylkesmannens oppstart-
melding, som var ute til 
høring høsten 2020, var 
utredningsområdet for 
en mulig nasjonalpark i 
Østmarka skravert.



OOF støtter tolv nye skogvernområder i 
vår region
Fylkesmannen i Oslo og Viken fortsetter arbeidet med å verne skogområder 
i Marka. Østmarka nasjonalpark er den største og viktigste enkeltsaken, men 
fylkesmannen fremmer jevnlig vern av mindre skogområder i hele regionen, basert 
på «frivillig vern»-metoden. 

Frivillig vern-metoden går ut på at skogeieren selv fremmer forslag om vern 
av egen skog. OOF har gjennom mange år vært kritisk til denne metoden, og vi har 
derfor bedt om at fylkesmannen lager en prioritert liste slik at vi er sikre på at det 
er de viktigste områdene som vernes. 

4. mai og 30. november 2020 svarte OOF på to verneforslag for skog fra 
fylkesmannen i Oslo og Viken. 8 av områdene ligger i Marka (Bærum (2), Jevnaker, 
Lørenskog (2), Nannestad (2) og Hole) og 4 i ravinedaler på Romerike (Nannestad 
(3) og Gjerdrum).

Her følger noen hovedpunkter fra våre uttalelser:
• friluftslivet i verneområdene må utredes grundig.
• en må bruke de mere friluftslivsvennlige verneforskriftene som er utviklet for 

naturreservatene i Marka.
• friluftslivstiltak som ikke skader verneverdiene må kunne tillates. 
• verneforskriftene må ikke bli unødig strenge og byråkratiske. Det bør f.eks. være 

mulig å utføre vedlikeholdsarbeid på en skiløype uten at det må søkes om det. 
• kjentmannsposter må kunne settes ut uten krav om søknad, men verneverdiene 

må hensyntas. 
• fylkesmannen må få en klarere prioritering av verneområdene i skogvernet.

Fylkesmannen i Oslo og 
Viken fortsetter arbeidet 
med å verne skogområder 
i Marka. OOF støtter dette, 
men har gjennom mange år 
vært kritisk til «frivillig vern»-
metoden, og vi har derfor 
bedt om at fylkesmannen 
lager en prioritert liste slik 
at vi er sikre på at det er 
de viktigste områdene som 
vernes. Foto: Johan Hval
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Reguleringsplan for Losby Gods krever 
dispensasjon etter markaloven
Losby Gods i Marka, i Lørenskog kommune, ønsker en betydelig utvidelse 
av hotellkapasiteten. De har derfor utarbeidet en reguleringsplan for tiltaket. 
Lørenskog kommune har sluttet seg til reguleringsplanen. 

OOF oversendte vår høringsuttalelse til kommunen, 20. april 2020, og viste 
til at markaloven § 5 setter et alminnelig forbud mot å bygge i Marka og at 
reguleringsplanen bare kan åpne for en utbygging som omsøkt dersom det kan 
gis dispensasjon etter markalovens §15. Vår uttalelse til Lørenskog kommune ble 
oppsummert som følger:

Den foreslåtte utbyggingen er ikke noe mindre tiltak. Og den er ikke nødvendig for 
å opprettholde etablerte lokalsamfunn, det andre eksempel på tiltak som forarbeidene 
nevner som eksempler på tiltak som kan få dispensasjon. En reguleringsplan som 
omhandlet vil altså åpne for dispensasjon fra markaloven av hensyn til private 
næringsinteresser på en måte som verken lov, forarbeider eller forvaltningspraksis hittil 
har åpnet for. Det må kunne gis en svært god begrunnelse for at dette vil være i tråd med 
loven.

Vi valgte å ikke klage på vedtaket i kommunen, men oversendte våre 
synspunkter i en uttalelse, datert 11. januar 2021 til Statsforvalteren i Oslo og Viken 
og Klima- og miljødepartement (KLD).

Den 10. februar 2021 gjennomført vi et møte med KLD der saken sto på 
agendaen. KLD ønsket ikke å uttale seg om saken, da den ligger til behandling i KLD. 
Vi venter spent på KLDs avgjørelse.

Forsvarsanlegg på Gyrihaugen på  
Krokskogen
Forsvaret ønsker å bygge ut radaranlegget på Gyrihaugen på Krokskogen i Ringerike 
kommune. Anlegget utgjør en del av et prosjekt hvor det skal etableres tilsvarende 
anlegg flere steder i landet.

De planlegger å bygge en adkomstvei opp til toppen i 2021, men høsten 2020 
krevde fylkesmannen og Ringerike kommune at det blir utarbeidet alternative 
traseer av hensyn til 
naturmangfoldet. Selve 
forsvarsanlegget er 
hemmeligstemplet og 
godkjent av Stortinget. 

OOF ble gjort 
oppmerksom på saken 
høsten 2020 og Forsvarsbygg 
informerte oss om saken 
rett før jul. OOF vil i 2021 
ta kontakt med natur- og 
friluftsorganisasjonene med 
tanke på et felles innspill 
i saken, slik at natur- og 
friluftslivsinteressene i 
området blir godt ivaretatt.

På slutten av 2020 ble OOF 
klar over at Forsvaret ønsker 
å bygge ut radaranlegget på 
Gyrihaugen på Krokskogen 
i Ringerike kommune. OOF 
har kontaktet natur- og 
friluftsorganisasjonene med 
tanke på et felles innspill i 
saken. Foto: Martin Veastad



Utfordringene med dammene i Marka og 
byggesonen 
Oslo og Omland Friluftsråd har gjennom de siste åra jobbet aktivt med 
utfordringene rundt bevaring av dammer i regulerte friluftsvann. Vi har jobbet 
spesielt med vann i Østmarka, på Romeriksåsen og i Nittedal og vi har arrangert to 
større møter/konferanser om temaet.

Mange av de regulerte vannene og dammene har rike friluftslivs- 
kulturhistoriske- og naturopplevelsesverdier, men de mangler nødvendig vedlikehold. 
Forfall og lekkasjer er ofte en risiko for omgivelsene. Nødvendig vedlikehold og 
oppgradering krever finansiering. Dameierne har ikke lenger økonomisk nytte av 
dammene og ønsker ikke å bruke penger på å opprettholde dem. Ansvaret faller da 
lett på kommunene.

En betydelig økonomisk utfordring for kommunene
I 2020 har flere berørte kommunene vedtatt eller er i ferd med å vedta, å ta over 
og redde sine friluftslivsdammer. Dette gjelder blant annet Nittedal, Rælingen og 
Lørenskog kommuner. Kostnadene til dette vil være titalls millioner kroner. 

I Nittedal har det vært noe usikkerhet rundt Øvre og Nedre Ryggevann 
på Romeriksåsen. OOF har deltatt i en uformell gruppe bestående av lokale 
organisasjoner, som har gjort en svært god jobb, blant annet ved å invitere lokale 
politikere fra Nittedal, Gjerdrum og Lillestrøm med på tur inn til Ryggevanna. 
Kommunen har nå vedtatt å se på mulige alternative løsninger for Ryggevanna.

Men problematikken begrenser seg ikke til Marka. I Asker har en kartlagt 90 
dammer som trenger oppgradering og har estimert kostnadene til om lag 100 
millioner kroner. Mange av disse dammene ligger i byggesonen. Kommunen setter 
årlig av 1 million til et damfond.

Nedre Ryggevann, på 
Romeriksåsen, er et av om 
lag 20 regulerte vann som 
Nedre Romerike Vannverk 
har fått tillatelse (konsesjon) 
av NVE til å legge ned. 
Fylkesmannen har også 
godkjent nedleggelsen til 
tross for at vannet ligger 
midt i naturreservatet 
«Prekestolen-Ryggevanna». 
Nittedal kommune har enda 
ikke fattet vedtak i denne 
saken. Når de skal fatte sitt 
vedtak må de også vurdere 
saken etter markaloven. NVE 
vurderer saken kun etter 
vannressursloven. Foto: Johan 
Hval
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Høsten 2020 arrangerte 
OOF, i samarbeid med 
FNF Oslo og FNF Akershus, 
Damkonferansen 2020 
i Lillestrøm kultursenter, 
med hele 87 påmeldte. 
Fra venstre: Jon Gangdal 
(konfransier) og Dag Olav 
Brækkan (DNT Oslo og 
Omegn). Foto: Johan Hval

NVE behandler søknader om konsesjon for riving 
Interkommunale selskap, kommuner, allmenninger og private kan være dameiere. 
Når dameiere ikke lengre vil ta vare på og opprettholde dammene, søker de NVE 
om konsesjon til å legge dem ned. 

NVE behandler søknadene om nedleggelse etter vannressursloven og 
tillatelse til nedlegging skal gis så fremt det ikke foreligger særlige grunner som 
taler imot. Særlige grunner er fredning etter kulturminneloven og vern etter 
naturmangfoldloven. 

Før NVE tar endelig beslutning vil statsforvalteren (fylkesmannen) vurdere 
saken etter naturmangfoldloven. 

Etter konsesjon, må kommunene behandle saken etter  
markaloven
Etter at NVE har gitt konsesjon til nedleggelse, skal kommunen behandle saken 
etter markaloven. Slik forstår både Statsforvalteren i Oslo og Viken og OOF 
markaloven. 

Ettersom dette er upløyd mark i juridisk forstand har OOF sendt brev til 
Klima- og miljødepartementet der vi blant annet påpeker følgende:

OOF mener at selv om NVE har gitt tillatelse etter vannressursloven, kan nedleggelsen 
ikke skje før kommunen har gitt tillatelse etter markaloven. Hvis kommunen ikke vurderer 
grundig vilkårene som markaloven setter for å tillate de aktuelle nedleggelser, vil det være 
et klart brudd på markaloven og vil også kunne skade de verdier denne loven verner. 

Om kommunene skulle nekte å tillate nedleggelse, vil det imidlertid kunne oppstå 
uklarheter om ansvaret for dammen som vi ikke kan se er behørig diskutert i markalovens 
forarbeider. 

I vedtakene fra NVE som tillater nedleggelse av dammer i marka, blir det 
uttrykkelig presisert: Dette vedtaket gjelder kun tillatelse etter vannressursloven.

I markalovens § 5 framgår det tydelig at riving av dammer er et tiltak 
som ikke er tillatt, med mindre tiltaket kan tillates etter markalovens egne 
unntaksbestemmelser.

Markaloven åpner for tillatelse til riving etter to alternativer; at det åpnes 
for tillatelse i kommunal eller statlig plan etter markaloven § 7 eller at det gis 
dispensasjon etter markaloven § 15. Dispensasjon til riving kan bare gis dersom 
fordelene ved rivingen klart er større enn ulempene som rivingen vil medføre for 
friluftslivet. Disse vurderingene er det altså den enkelte kommune som skal gjøre.

I møtet i Klima- og miljødepartementet 10. februar 2021 ble det gitt 
tilslutning til OOF’ s syn om at riving av dammer er å anse som tiltak etter 
markaloven. Imidlertid ville departementet klargjøre med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om uttapping av vann fra en evt. friluftsdam og uten 
at muren rives, kan regnes som tiltak. 

Konferanser og møter om damsaken
Oslo og Omland Friluftsråd har, i samarbeid med FNF Akershus, arrangerte to 
større møter for organisasjoner og kommuner. I 2018 arrangerte vi, i samarbeid 
med FNF Akershus, et høringsmøte i Lillestrøm kultursenter, i forbindelse med 
NVEs konsesjonsbehandling av Nedre Romerike Vannverks søknader om nedlegges 
av en rekke dammer i regionen.

Høsten 2020 inviterte vi, i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus, til 
Damkonferansen 2020 i Lillestrøm kultursenter. Hele 87 personer meldt seg på 
dette arrangementet (se mere på side 52).



24  //   Marka og arealene i byggesonen

Fylkesmannen inviterte kun skogbrukets 
organisasjoner til å lage handlingsplan for 
skogbruk i Oslo og Viken!
Fylkesmannen i Oslo og Viken utarbeidet, høsten 2020, en ny handlingsplan 
for skogbruket i regionen. OOF reagerer svært negativt på at natur- og 
friluftslivsorganisasjonene ikke har vært involvert i dette arbeidet. Det har derimot 
skogbrukets organisasjoner vært. Dette er svært underlige når vi samtidig vet at 
en av fylkesmannens hovedoppgaver er å ivareta naturen og naturmangfoldet i vår 
region! 

Handlingsplanen er dessverre svært mangelfull når det gjelder naturmangfold, 
naturopplevelse og friluftsliv, og OOF påpekte dette gjennom disse punktene i vår 
høringsuttalelse:

• Naturmangfold og friluftsliv er svært mangelfullt behandlet i handlingsplanen.
• OOF foreslår derfor et nytt satsingsområde for å styrke naturmangfold og 

friluftsliv i Oslo og Vikens skoger.
• En strategisk plan for skogbruket i Oslo og Viken må utarbeides før dette 

forslaget til handlingsplanen vedtas.
• OOF foreslår en rekke nye mål for å sikre en bærekraftig skogproduksjon som 

ivaretar naturmangfoldet og sikrer friluftslivets interesser.
• OOF foreslår at kartleggingen og registrering av verneverdige naturmangfold i 

skogen styrkes. 
• OOF foreslår å endre målet for tilskudd slik at en sikrer at tiltakene som det gis 

tilskudd til ivaretar hensyn til naturmangfold og friluftsliv.
• Ved tilskudd til og bygging av skogsbilveier skal hensynet til naturmangfold og 

opplevelsesverdier i friluftslivet ivaretas.

Ingen ny «markaforskrift» for skogbruket 
i 2020
Vi avventer fremdeles en endring av forskriften for skogbruket i Marka 
(etter Skogbruksloven), etter høringsrunden i 2017. Da sto natur- og 
friluftsorganisasjonene sammen om en høringsuttalelse til departementet. 

OOF imøteser at regjeringen vil behandle saken, og ta hensyn til at en samlet 
natur- og friluftslivsbevegelse har lagt fram tydelige forslag til forbedringer.

Markarådet
Markarådet består av representanter for kommunene, næringsinteressene, 
grunneiere og beboerne i Marka og natur-, frilufts- og idrettsorganisasjonene.  
Rådet har 18 medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen.

Markarådet er en møteplass hvor det utveksles informasjon, erfaringer og 
synspunkter på markaloven. Markarådets oppgave er å fremme markalovens formål 
om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. 

I 2020 ble det opprettet et nytt Markaråd basert på kommunevalget i 2019. 
Leder av Markarådet i 2020, fram til 8. september, var ordfører i Nittedal, Hilde 
Nysten Thorkildsen. På møte 8. september ble ordfører i Lier kommune, Gunn 
Cecilie Ringdal, valgt til ny leder. Som nestleder ble OOFs styreleder Hans-Petter 
Aas gjenvalgt. Følgende ble i tillegg valgt inn i det nye arbeidsutvalget; Hanne Opdan 
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(ordfører i Nordre Follo kommune), Erik Eide (generalsekretær i Skiforeningen) 
og Helge Lindstad (Norges Skogeierforbund). OOFs nestleder, Vigdis Jynge, er 
varamedlem i Markarådet. Statsforvalteren i Oslo og Viken er sekretariat for 
Markarådet.

Saker fra Markarådet er fast post på alle OOFs styremøter.

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

De fleste kommuner er nå ferdige
I Viken er det fylkeskommunen som koordinerer arbeidet, og de fleste kommuner 
i vår region er nå i ferd med å avslutte eller er helt ferdige med arbeidet. Av OOFs 
medlemskommuner er følgende helt ferdige: Ringerike, Bærum, Nittedal, Gjerdrum, 
Nannestad og Rælingen. I nye Asker kommune er gamle Asker og Røyken ferdige, 
mens Hurum snart har gjort jobben. Oslo, Enebakk, Nordre Follo og Lier er i stor 
grad ferdige, men resultatene er ikke kommet ut på Miljødirektoratets hjemmeside 
(Naturbasen) enda. Nye Lillestrøm kommune er godt igang med arbeidet, mens 
Jevnaker er i startgropa.

Oslos kartlegging til høring
I januar 2020 ble Oslos friluftslivsområder ferdig kartlagt og verdsatt av Oslo og 
Omland Friluftsråd og Oslofjorden Friluftsråd på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo 
kommune. Over en 3 års periode er over 1500 områder kartlagt og verdsatt, med 
hjelp av 20 arbeidsgrupper, med omkring 100 frivillige fra organisasjonene, som til 
sammen har nedlagt over 1500 timer med frivillig innsats. 

Resultatene av kartleggingen ble gjennomgått av Bymiljøetaten og lagt ut til 
høring i november 2020. Når høringsinnspillene er gjennomgått av kommunen 
og verdsettingen korrigert, vil kart, områdebeskrivelser og verdsettingen bli 
tilghjengelig for publikum på kommunens hjemmesider og i på Miljødirektoratets 
hjemmesider (Naturbase).

Kartlegging og verdsetting av 
landets friluftslivsarealer er 
i ferd med å bli sluttført. Av 
OOFs medlemskommuner er 
Ringerike, Bærum, Nittedal, 
Gjerdrum, Nannestad og 
Rælingen helt ferdige, mens 
Oslo, Enebakk, Nordre 
Follo og Lier i stor grad er 
ferdige. Kartet viser hvilke 
kommuner som har lagt inn 
side data i Miljødirektoratets 
«Naturbase».



Ny avlastningsvei øst for Oslo kan berøre 
Østmarka 
Statens Vegvesen har utrede en mulig beredskaps- og avlastningsvei for trafikk fra 
Østfold til Romerike. For OOF er et sentralt moment at enkelte av de foreslåtte 
traseene vil kunne berøre Østmarka. I KVU rapporten står følgende: Konseptet er 
forutsatt å ligge i randsonen til Østmarka, i overgangssonen mellom skog og dyrka mark. 
Innfallsporter til marka vil kunne bli berørt.

Forum for natur og friluftsliv i Akershus og Østfold har fulgt saken nøye og 
har skrevet en høringsuttalelsen som OOF sluttet seg til sammen med en rekke 
andre natur- og friluftslivsorganisasjoner, blant annet DNT Oslo og Omegn, 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og 
Akershus, Østmarkas Venner, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Norges Jeger- og 
Fiskerforbund – Akershus og Oslofjordens friluftsråd. 

Oslo kommunes Planstrategi 2020-2023
I OOFs høringsuttalelse til Oslo kommunes Planstrategi 2020-2023 oppsummerte 
vi på denne måten: 

OOF støtter i stor grad forslaget til planstrategi. Her er det mye bra, som sikrer 
naturmangfold og som bidrar til en tryggere, grønnere og mere attraktiv by med gode 
muligheter for naturopplevelser og friluftsliv, både i Marka, ved fjorden og i urbane strøk. 
OOF har følgende forslag til nye planer og strategier:
• en strategi for økt bruk og bevaring av Marka og Oslos friluftslivsområder
• en strategi for friluftslivet og Marka i en tid med klimaendringer
• en egen opplærings- og aktivitetsplan for friluftslivet
• en plan/strategi for sammenhengende grøntdrag med ferdselsårer for friluftslivet 

mellom fjorden, byen og Marka, der bekkene og elvene spiller en sentral rolle
• en strategisk plan for å sikre befolkningen i fortettingsområdene god tilgang til 

friluftsområder, grønne lunger og turveier
• en strategisk plan for å styrke nærfriluftslivstilbudet i levekårsutsatte områder
• en felles og helhetlig strategi for sykkel og gange
• egne forvaltnings- og handlingsplaner for de viktigste friluftslivsområdene i Oslo

Behovsplan for idrett og friluftsliv  
for Oslo
OOF la ned et stort arbeid med utarbeidelsen av Behovsplanen for idrett, friluftsliv 
og fysisk aktivitet i Oslo, som ble vedtatt høsten 2016. I 2018 var det en rullering av 
planen og høsten 2019 ble organisasjonene invitert til å komme med tidlig innspill 
på rullering for 2021-2030. 

Våren 2020 ble den nye planen lagt ut til høring og OOF oppsummerte på 
følgende måte:

OOF er godt fornøyd med behovsplanens mål og vi er spesielt fornøyd med at planen 
varsler en sterk satsing på turvei-nettverket i byggesonen. 

OOF er også enig i mange av strategiene i planen, men vi har flere forslag til nye 
strategipunkter og forbedringer, blant annet foreslår vi å prioritere tiltak i levekårsutsatte 
områder i byen.

OOF oppfatter behovsplanen som en investerings- og tilretteleggingsplan og vi foreslår 
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derfor at Oslo kommune utarbeider en egen opplærings- og aktivitetsplan for friluftslivet.
Aller viktigst for OOF er at friluftslivet nå får et økonomisk løft, når budsjettet for 

kommunen skal vedtas i høst. Dette er helt nødvendig for å nå planens ambisiøse mål. 
Videre foreslo OOF å styrke planen med følgende punkter:
• For å styrke medvirkningen og avklare de lokale behovene for friluftslivstiltak 

skal kommunen i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd arbeide for at FSU 
(Friluftslivets samarbeidsutvalg) etableres og blir en varig ordning i alle bydelene.

• Naturopplevelse og friluftsliv skal sikres i de viktigste friluftslivsområdene i Oslo 
gjennom egne forvaltnings- og handlingsplaner.

• Det skal være et ekstra fokus på gode friluftslivsområder og turveier i 
fortettingsområdene.

• Gode friluftslivsområder skal ha et variert tilbud som er tilpasset de lokale behov.
• Ingen skal ha mer enn 250 til nærmeste turvei og friluftslivsområdet. 250 m til 

nærmeste turvei tas også inn som en måleindikator.
• For å sikre muligheter for ski, skileik, aking og andre snøaktiviteter i vinterhalvåret, 

skal det produserer kunstsnø for allmennheten på innfallsporter i Markas randsone 
og på utvalgte steder i byen. 

• Fra innfallsportene til Marka skal det være godt tilrettelagte traseer som kun behøver 
mindre snømengder for å kunne brukes. Disse bør om mulig ha forbindelser til 
høyereliggende og snøsikre områder.

• Et sammenhengende turveinett skal gjøre det enkelt å gå/sykle/løpe mellom 
bebyggelsen og friluftsområdene i Marka, i byen og ved fjorden.

• Elvene og bekkene i Oslo spiller en sentral rolle for å nå delmålet om et 
sammenhengende turveinett med levende blågrønne korridorer.

Forvaltningsplan for Østensjøområdet 
miljøpark
I OOFs høringsuttalelse til revidert forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 
2020-2030 oppsummerte vi på denne måten: 

OOF støtter de fleste målsettingene og tiltakene i denne planen. Vi er i stor grad enig 
om hvilke trusler som Østensjøområdets Miljøpark står ovenfor og vi er også enige i 
hovedgrepene for å møte disse truslene.
Miljøparkens reguleringsbestemmelser har en målsetting å «sikre barn og unge gode 
oppvekstsvilkår, fremme folkehelse og trivsel». Dette reflekteres dårlig i planen. 
Planen er ikke oppdatert på Oslo kommunes kartlegging og verdsetting av friluftsområder.
Vi håper derfor at kommunen sørger for at planen blir forbedret på disse punktene.

Østensjøvannet Miljøpark 
er et naturområdet med 
svært store naturverdier. 
Området er også et svært 
viktig friluftslivsområde, og 
om vinteren er det et yrende 
liv på isen. Belastningene på 
naturen er stor og parken 
trenger derfor en ny og 
oppdatert forvaltningsplan. 
Foto: Johan Hval
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Kommuneplan for Asker 2020-2032,  
samfunnsdelen
I OOFs høringsuttalelse til nye Asker kommunes kommuneplan, samfunnsdelen 
oppsummerte vi på denne måten: 

Nye Asker kommune legger opp til fortsatt vekst med om lag 500-550 nye boliger 
per år, 60 % av disse blokkleiligheter. Det meste av veksten skal skje i 10 prioriterte 
vekstområder.

OOF støtter i stor grad satsingsområdene, målene og strategiene i planen, men 
vi ønsker oss mer konkrete mål og strategier for friluftsliv. Særlig viktig blir det å sikre 
grøntområder, friluftslivsområder, turveier, skiløyper og eksisterende stier i disse 10 
prioriterte vekstområdene. 

OOF er også glad for at kommunen selv trekker fram muligheten for å sikre 
sammenhengende natur- og friluftsområdene sør i kommunen gjennom en markagrense. I 
denne debatten deltar gjerne OOF. Vi var sentrale da Markaloven ble vedtatt i 2009. 

Vi anbefaler også kommunen å lage en plan for naturmangfoldet, slik Stortinget 
anbefaler i sin stortingsmelding.

Bærum kommunes Planstrategi 2019-
2023, med Planprogram for kommune-
planens samfunnsdel 
I OOFs høringsuttalelse til Bærum kommunes Planstrategi 2019-2023, med 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel oppsummerte vi på denne måten:

Friluftslivets betydning for folkehelsen er et område som vi synes at høringsnotatet 
behandler på en mangelfull måte. 

Marka er også et forsømt tema i notatet. Det er viktig at kommunen følger opp 
markaloven og er tydelig på at markagrensen ligger fast. 

Vi mener også at et aktivt kommunalt engasjement for å stoppe tap av 
naturmangfold er nødvendig, og at det må utarbeides en «Kommunedelplan for 
naturmangfold» for å sikre kommunens unike og varierte naturmangfold. 

Kommuneplanens samfunnsdel for  
Lillestrøm 2020-2031
I OOFs høringsuttalelse til Lillestrøm kommunes kommuneplan, samfunnsdelen 
oppsummerte vi på denne måten:
 
Naturmangfoldet må styrkes i planen
• OOF foreslår et nytt delmål til side 15: «ivareta og styrke naturmangfoldet i hele 

kommunen.»
• Tap av naturmangfold er en stor bærekraftsutfordring og må derfor komme tydeligere 

fram i planen (side 14).

Lillestrøm må kartlegge sine natur- og friluftsverdier
• Kommunen bør utarbeide en Kommunedelplan for naturmangfold.
• Kommunen må få kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder.
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Attraktive lokalsamfunn må ha gode muligheter for friluftsliv
OOF mener at følgende avsnitt bør føyes til på side 17: «Attraktive lokalsamfunn trenger 
attraktive friluftsområder, uberørt natur i sine nærområder og et nettverk av merkede 
og skiltede turveier/ferdselsårer, som binder sammen tettstedene, Marka, skogområdene, 
kulturlandskapet og de flotte områdene ved Øyeren, for naturopplevelse, rekreasjon, 
fysisk aktivitet og bedre helse. I umiddelbar nærhet til tettstedene skal det være attraktive 
utfartsområder med godt merkede stier og skiløyper som bringer folk innover i større 
naturområder og kulturlandskap. Ingen innbyggere i Lillestrøm kommune skal ha mer en 
250 meter til nærmeste turvei eller friluftsområde.». 

Kommunen må etablere «grønn grense»
OOF mener at Lillestrøm kommune må etablere en langsiktige og forpliktende 
utbyggingsgrenser rundt vekst-/fortettingsområdene, såkalt «grønn grense», som skal sikre 
innbyggerne i disse områdene tilgang til natur- og friluftsområder i sitt nærmiljø.

Friluftslivets betydning for folkehelsen må komme tydeligere fram
Friluftslivets betydning for det forbyggende folkehelsearbeid må komme tydeligere fram i 
planen og vi foreslår derfor følgende tekst på side 19: «En viktig arena for å god mental og 
fysisk helse er friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs. Lillestrøm kommune vil derfor prioritere 
god tilrettelegging for friluftsliv og støtteordninger til organisasjoner som stimulerer til 
aktivitet og friluftsliv».

Kommuneplanens samfunnsdel for  
Lørenskog 2020
I OOFs høringsuttalelse til Lørenskog kommunes kommuneplan, samfunnsdelen 
anbefalte vi følgende forbedringer av planen:
• Aktivitet må inn som en del av visjonen.
• Bevaring av naturmangfoldet må synligjøres bedre.
• Deltakelse krever opplæring - også deltakelse i friluftsliv.
• Under satsingsområde «Bokvalitet og inkluderende bomiljø» forslår vi en utdyping 

av den andre prioriteringen til: «Gode utearealer med grønne lunger, friluftslivs-/
aktivitetsområder og turveier som knytter boligområdene sammen med Marka og 
andre større friluftslivsområder».

• Målbare parametre, som «250 meter til nærmeste turvei, og 500 meter til nærmeste 
friluftslivsområde», er viktig for å nå målene i planen.

• Under satsingsområdet «Bred ungdomssatsing» må friluftsliv inn som en prioritering.
• Under satsingsområde «Trygg og miljøvennlig transport» foreslår vi å endre den 

første prioriteringen til: «Et trygt og tett nettverk av gode turveier, snarveier, gang- og 
sykkelveier».





OOF har mange 
opplæringstilbud i friluftsliv 
for innvandrere. Dette 
er et av våre viktigste 
arbeidsområder. Her fra 
Flerkulturell friluftsfestival på 
Sognsvann, som har hatt opp 
imot 3000 deltakere de siste 
åra. Foto: Andreas Turau

Opplæring og inkludering  
i friluftsliv
OOF har fokus på å bidra til et inkluderende og allsidig 
friluftsliv, som alle kan ta del i. Gjennom våre tiltak 
ønsker vi å øke befolkningens deltagelse og kunnskap 
om muligheter for friluftsaktiviteter - året rundt. 
Deltagere på våre kurs og tilbud skal få positive 
friluftsopplevelser og forstå sammenhengen mellom 
friluftsliv, helse og trivsel. I opplæringen vektlegges 
også allemannsretten, friluftslovens rettigheter 
og plikter og at friluftsliv må utøves på naturens 
premisser.
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OOF har et spesielt fokus 
på å introdusere Marka og 
friluftsliv for nyankomne 
innvandrere i regionen, 
gjennom forskjellige 
undervisningstilbud for både 
barn, ungdom og voksne. 
Foto: Steinar Saghaug

OOFs arbeid med opplæring og  
inkludering i friluftsliv  
OOF har, på tross av korona-viruset, gjennomført mange aktiviteter innenfor 
de fleste av våre prosjekter, men noen har naturligvis måtte utgå. Dette gjelder 
noen åpne arrangementer, som markadagen, frisklivsmarsjen o.l. og prosjektet 
Friluftssykehuset. 

Vi har, langt på vei, klart å videreføre våre 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
• Frivillige eldre – ressurser i vår friluftslivsopplæring
• Flerkulturell Friluftsfest – for elever fra voksenopplærings-  

og mottaksklasser 
• Friluftssykehuset – i samarbeid med Rikshospitalet
• Friluftsliv med ADHD-foreningen 
• Ferieleir for flyktningfamilier i Bærum 
• Friluftsskoler – for barn og unge i våre medlemskommuner 

OOF har et spesielt fokus på å introdusere Marka og friluftsliv for nyankomne 
innvandrere i regionen, gjennom vårt undervisningstilbud for voksenopplærings- 
og mottaksklasser, og vår ferieleir for flyktningfamilier. I tillegg ønsker OOF å 
øke deltagelsen og interessen for friluftsliv blant barn og unge generelt gjennom 
friluftsskoler, synliggjøre naturens effekt i behandling av syke barn ved Rikshospitalet, 
og friluftslivets positive effekt på mestringsfølelse og selvbilde blant barn og unge 
med ADHD. 

OOFs tilbud er finansiert gjennom ulike tilskuddsordninger, som 
miljødirektoratets tilskudd til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, 
fylkeskommunale midler til friluftsaktivitet fra Viken og Oslo, samt spillemidler til 
aktivitet for barn og unge, og midler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen. 
Oslo kommune støtter i tillegg OOFs tilbud gjennom tilskudd fra Velferdsetaten, 
Bymiljøetaten og Enhet for mangfold og integrering (EMI). 
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Læring i friluft er frilufts-
rådenes felles satsning på 
opplæring av lærere og 
ansatte i skole, AKS/ SFO 
og barnehage. OOF har i 
2020 tilpasset oss korona-
situasjonen og vi har derfor 
arrangert kursene ute på 
den enkelte skole i Oslo og 
Viken. Totalt har vi holdt kurs 
for 218 lærere og ansatte i 
AKS/ SFO. Foto: Emilie Forbes 
Holmen

Læring i friluft – kurs for lærere og  
ansatte i skole og AKS/SFO
Læring i friluft er friluftsrådenes felles satsning på opplæring av lærere og ansatte i 
skole, AKS/ SFO og barnehage. 

OOF har i 2020 tilpasset oss korona-situasjonen for å kunne fortsette å tilby 
Læring i friluft-kurs til skoler i Oslo og Viken. Derfor har vi i år arrangert kursene 
ute på den enkelte skole. Totalt har vi holdt kurs for 218 lærere og ansatte i AKS/ 
SFO. 

Påmeldingen fra OOF´s medlemskommuner var god. Mange skoler uttrykte 
et sterkt ønske om inspirasjon til utendørs undervisning i 2020. Det var spesielt 
gunstig å holde kursene ved den enkelte skole fordi lærerne og ansatte får 
inspirasjon til å se sin egen skolegård i nytt lys. 

Innholdet i kurset er veldig aktuelt og nyttig for deltagerne. Skolene, 
som deltar på kurset, får tildelt læringsmaterialet Naturen som læringsarena. 
Dette inneholder konkrete opplegg og aktiviteter, som er direkte knyttet til 
læreplanmålene. Deltagerne er aktive i gjennomføringen av kursene og erfarer 
selv hvordan oppleggene oppleves. Dette gjør at terskelen for å gjennomføre 
undervisningsopplegget med egne elever i skolens nærmiljø blir lavere.

Vi ser at skolene setter stor pris på vårt tilbud, og vi er veldig godt fornøyde 
med både deltagelsen og tilbakemeldingene. Læring i friluft vil fortsette å være en 
sentral satsning fremover. 
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Introduksjon til friluftsliv  
- for nyankomne innvandrere
Vårt mest omfattende opplæringstilbud er Introduksjon til friluftsliv - for nyankomne 
innvandrere i voksenopplærings- og mottaksklasser. OOFs fokus på inkludering av 
innvandrergrupper i friluftsliv startet allerede i 1993 og har gjennom lang erfaring, 
tilbakemeldinger og etablering av nye samarbeidsrelasjoner, gradvis utviklet seg til 
dagens introduksjonstilbud for mottaksklasser og voksenopplæring. 

En av suksessfaktorene for Introduksjon til friluftsliv, er at aktivitetsdagene 
gjennomføres i ordinær skoletid. Da når vi svært mange i målgruppa. 

Tilbudet retter seg mot alle mottaksklasser og voksenopplæringsklasser i våre 
medlemskommuner. 2020 har vært et annerledes år på mange måter. På tross av 
koronapandemien ble det gjennomført 99 undervisningsdager for mottaksklasser og 
voksenopplæringsklasser, med totalt 2068 deltagere. 

Formålet med introduksjonstilbudet er: 
• å gi elevene positive opplevelser og erfaringer med friluftslivet
• å gi 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
• å bidra til økt inkludering og deltagelse i friluftslivet, som trivselsskapende og 

helsefremmende aktivitet for hele befolkningen. 

Et helhetlig undervisningsopplegg i tråd med læreplanene
OOF har utarbeidet et helhetlig undervisningsopplegg, med fire undervisningsdager 
fylt med friluftslivsaktiviteter og varierte naturopplevelser knyttet til de 4 årstidene. 
Nytt i 2020 er også koronatilpassede aktiviteter, hvor vi gjennomfører undervisning 
i skolens nærområde.
• 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
• Koronatilpassede aktiviteter: varierte aktiviteter som passer alle 

naturområder med fokus på smittevern. 

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 på̊ 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 kompetansemål i 
norsk språk og samfunnskunnskap.

Ved påmelding kan læreren velge mellom ulike hovedaktiviteter og innhold 
for den enkelte aktivitetsdag. Hver klasse kan delta på̊ 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. 
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Eldre frivillige har vært en del 
av prosjektet Introduksjon 
til friluftslivet i 2020. 
Vi har rekruttert eldre 
som frivillige, for å bidra 
på gjennomføringen av 
uteskoledager. Foto: Victora 
Frivold

Korona-tilpassede aktiviteter
Fra midten av mars har vi måttet tenke nytt for å kunne tilby introduksjonsdager 
i friluftsliv. På grunn av koronapandemien har mange lærere ytret et ønske om å 
gi elevene sine variasjon i hverdagen. Derfor utviklet vi et tilpasset opplegg som vi 
kaller korona-tilpassede aktiviteter. I praksis betyr dette at vi har reist ut til skoler 
og gjennomført undervisningsopplegg i friluft med den enkelte kohort i deres 
nærmiljø. Aktivitetene har vært nøye utvalgt og tilpasset for å imøtekomme kravene 
til smittevern og hygiene. Ved å omstrukturere undervisningen og reise ut til skolene 
har vi sett deltagere som viser glede av å komme seg ut i naturen. Vi har hatt som 
mål å kunne tilby dette til alle skoler, og hatt undervisning med både skoler i Oslo 
sentrum, samt skoler utenfor tettbebyggelse. Dette tilbudet ønsker vi å fortsette 
med, og kontinuerlig vurdere smittesituasjonen og følge de nasjonale og regionale 
retningslinjer som ligger til grunn for gjennomføringen.

OOF er opptatt av at deltagerne skal fortsette med friluftslivsaktiviteter etter 
at de har deltatt på̊ våre introduksjonstilbud. Dette gjør vi ved å formidle både 
muligheter for egenorganiserte friluftsaktiviteter og deltagelse i de ulike frivillige 
natur- og friluftsorganisasjonenes tilbud.

Eldre frivillige – ressurser i vår friluftslivs-
opplæring
Eldre frivillige har vært en del av prosjektet Introduksjon til friluftslivet i 2020. Målet 
har vært å rekruttere eldre som frivillige, for å bidra på gjennomføringen av 
uteskoledager. Det var en utfordring i forhold til korona-viruset å verve frivillige 
eldre, spesielt siden de er mer utsatt for smitte, men vi fikk rekruttert de 5 vi hadde 
planlagt for i 2020. 

Vi har stor tro på at dette tiltaket gir positive effekter for OOF, elevene 
og de frivillige. Noen har vært med på flere utedager, mens andre avventer til 
smittetrykket stabiliserer seg på et lavere nivå. 



Flerkulturell friluftsfest – for elever fra 
voksenopplærings- og mottaksklasser
Flerkulturell Friluftsfest er OOFs årlige friluftsfest for nyankomne innvandrere. 
Friluftsfesten arrangeres på Sognsvann i Oslo og vi inviterer elever fra mottaks- og 
voksenopplæringsklasser fra Oslo og Viken (Akershus), til en festdag i friluft. 

Den flerkulturelle friluftsfesten har som formål å styrke elevenes kunnskaper, 
interesse og begeistring for friluftslivet. OOF inviterer derfor de lokale natur- og 
friluftslivsorganisasjonene til å vise fram sine tilbud og aktiviteter, slik at deltakerne 
skal bli kjent med organisasjonene og alle mulige friluftsaktiviteter, som f.eks. fisking, 
klatring, orientering, kanopadling, bygging av trehytte, artslære og så videre.

Tiltaket startet i 2016 med 1000 deltakere, og har de siste årene hatt i 
overkant av 2500 deltakere. Målet for Flerkulturell Friluftsfest 2020 var derfor om 
lag 3000 deltakere. Dette lot seg ikke gjøre grunnet korona-restriksjonene. Mot 
alle odds klarte vi allikevel å gjennomføre Flerkulturell Friluftsfest 8. september 2020! 
Vi satte inn rikelig med ressurser for å klare å tilby friluftsfesten og opplevde at 
deltakerne var svært fornøyde med å komme seg ut i naturen, i en periode da mye 
ellers i samfunnet var stengt. 

På grunn av korona-restriksjonene krevde arrangementet mye ekstra 
planlegging og organisering og det ble også utarbeidet egne smitteverntiltak. 
Friluftsfesten ble gjennomført som to arrangement, ett på formiddagen og ett på 
ettermiddagen, som to ulike kohorter, med inntil 200 elever per arrangement. 
Smittevernsanbefalinger ble gitt til alle, under arrangementet og i invitasjonen. Vi 
registrerte totalt 367 frammøtte personer, der 289 var fra Oslo og 78 fra Viken. 
Deltakerne besto av både barn, unge og voksne. 
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Organiseringen av Friluftsfesten 2020 
har gitt oss mange verdifulle erfaringer, samt 
bidratt til å utvikle nye verktøy for hvordan 
man kan gjennomføre en vellykket friluftsfest 
under en pandemi. Dette er nyttig for 2021, 
og for kommende arrangement. 

For Flerulturell Friluftsfest 2021 håper vi at 
vi kan invitere flere deltagere og vi ønsker å 
videreutvikle våre pedagogisk læringshefter 
som ble utarbeidet i 2019. 

Tross pandemi og lavere deltagerantall 
enn tidligere år, så ble Flerkulturell Friluftsfest 
i 2020 vellykket! Vi har fått mange positive 
tilbakemeldinger fra både deltakerne, 
lærerne og natur- og friluftsorganisasjonene 
som deltok med aktiviteter. Mange elever 
påpekte at de fikk mer kontakt og tid med 
de ulike samarbeidspartnerne under årets 
arrangement. Oslo og Omland Friluftsråd 
takker alle samarbeidspartnere for god innsats 
og godt samarbeid, det vil si; Bymiljøetaten i Oslo kommune, BUA, Skiforeningen, 
Norsk Orientering, Naturvernforbundet, Oslofjorden Friluftsråd, Besøkssenter 
våtmark Oslo, Kolsås Klatreklubb, DNT Oslo og omegn, Oslo og omland sopp- og 
nyttevekstforening, Forum for Natur og Friluftsliv (Oslo og Akershus), Friluftsliv i 
Gamle Oslo (FRIGO), Det Norske Skogselskap og Norges Jeger- og Fiskerforbund 
(Oslo og Akershus). 

Flerkulturell friluftsfest 
har vært en stor suksess 
i mange år med opp mot 
3000 deltakere. I 2021 førte 
korona-situasjonene til at vi 
måtte redusere kraftig på 
antallet, men for den enkelte 
deltaker ble det minst like 
gøy. Foto:  Victoria Frivold, 
Andreas Turau og Steinar 
Saghaug
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Ferieleir for flyktningfamilier
Sommeren 2020 arrangerte OOF for fjortende gang, i samarbeid med 
Flyktningkontoret i Bærum, ferieleir på Kjeholmen i Bærums-skjærgård for 
flyktningfamilier og ungdom med innvandrerbakgrunn. Leiren foregikk over 8 dager. 
Seks av dagene var forbeholdt barnefamilier og to dager for ungdommer. 

Deltagerne møtte opp på Kadetttangen i Bærum og ble fraktet fram og tilbake 
med båten Rigmor. På grunn av båtens korona-restriksjoner, var det kun tillatt med 
maks 20 deltagere på ferieleiren per dag. 

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, på 
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. 

Ferieleiren på Kjeholmen 
i Bærums-skjærgård ble 
arrangerte for fjortende 
gang i 2020, i samarbeid 
med Flyktningkontoret i 
Bærum. Ferieleiren er for 
flyktningfamilier og ungdom 
med innvandrerbakgrunn. 
Fisking og sanking er to 
av mange aktiviteter. Foto: 
Victoria Frivold
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Friluftssykehuset – i samarbeid med  
Rikshospitalet 
OOF har et godt og tett samarbeid med seksjon for C-L-barnepsykiatri (psykiske 
lidelser hos barn ved somatiske sykdommer) ved Rikshospitalet. 

Friluftssykehuset - naturen som behandlingsrom fokuserer på å bruke friluftsliv 
og naturopplevelser som en aktiv del av behandlingstilbudet for barn og deres 
pårørende ved Rikshospitalet. Tilbudet har vært en del av en større satsing ved 
avdelingen. 

OOFs aktivitetsleder forbereder en rekke aktiviteter, der alle kan delta i den 
grad de vil eller kan. Populære aktiviteter er pil og bue, spikking, fiskeavtrykk, lek 
i naturen, fuglelytting, natursti, kano, fiske, aking, snøforming og matlaging på bål. 
Frisk luft og litt fysisk aktivitet stimulerer ofte matlysten til både pasienter og de 
pårørende. Bålet bidrar i tillegg til god atmosfære for samtaler og samhold i gruppa. 
Dette benyttes aktivt i den videre behandling. 

Det er i hovedsak fire områder hvor sykehuset erfarer direkte positiv virkning 
av tilbudet for pasienter og pårørende. 

1. Identitetsfølelse og mulighet til å bare være vanlige mennesker. 
2. Aktivitetene roer ned pasienten og gir motivasjon til videre behandling. 
3. Å se pasienten i ulike kontekster styrker sykdoms- og pasientvurderingen. 
4. For noen pasientgrupper er fysisk aktivitet svært viktig for raskere 

fremgang og tilfriskning. 

Årets plan var organisert utflukter og friluftsopplevelser ved Frognerseteren 
Friluftssenter annenhver onsdag gjennom året. På grunn av koronasituasjonene 
måtte dessverre de aller fleste av de planlagte dagene avlyses. Kun to aktivitetsdager 
ble gjennomført i 2020. 
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Friluftsliv med ADHD-foreningen 
OOF samarbeider med ADHD-foreningen i Akershus, der målet er å øke 
deltagelsen i friluftslivsaktiviteter for denne målgruppen. Målgruppen 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. 

På grunn av koronasituasjonene og snømangel gjennomførte OOF i 2020 kun 
den planlagte mini-sommercamp på Kjeholmen for familier i ADHD-foreningen. En 
akedag og en kanodag måtte avlyses.

Vi la mye og grundig arbeid i planleggingen av mini-sommercampen, særlig for 
å sikre å sikre en trygg og smittefri camp. Til tross for dette så deltok kun 16 av 
50 påmeldte. Dette illustrerer hvor krevende koronasituasjonen har vært for oss i 
OOF i 2020. 

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 

Fra OOFs sommercamp, 
i samarbeid med ADHD-
foreningen, på Kjeholmen i 
Bærum. Foto: Bent Martinsen
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OOF har som mål å 
gjennomføre to friluftsskoler 
i to forskjellige kommuner 
årlig. Vi ønsker å starte opp 
en ny i en kommune, og 
å videreføre den vi startet 
opp året før i en annen. 
Etter 2 år med friluftsskole 
i en kommune, håper vi 
Friluftsskolen lever videre 
uten hjelp fra OOF. I 2020 
var vi med på oppstart av 
friluftskolen i Lillestrøm, og 
arrangerte to friluftskoler der. 
Koronasituasjonen bidro til 
at det ikke ble to kommuner 
i 2020. Foto: Tine Weise 
Håland

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 2020 var vi med på oppstart av friluftskolen i Lillestrøm, og arrangerte 2 
friluftskoler der, en ved slutten av sommerferien og en i høstferien. På grunn av 
koronapandemien måtte vi begrense antall deltagere i den opprinnelige planen. 
Vi hadde også tett kontakt med kommuneoverlegen og samarbeidspartnerne 
i Lillestrøm kommune. Omfattende arbeid med smittevernstiltak og øvrige 
tilpasninger gjorde at vi klarte å gjennomføre to gode uker med friluftskole. 

Friluftskolen i Lillestrøm ble gjennomført i samarbeid med Sommerskolen 
i Lillestrøm og Besøkssenteret våtmark Nordre Øyeren ved Fetsund lenser. 
Til sammen hadde vi 58 deltagere fordelt på to friluftskoler. Vi hadde base ved 
besøkssenteret og gjennomførte bl.a. aktiviteter som kano, fiske, natursti og 
historisk vandretur på lensene. 
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I 2020 fikk vi en stor uteovn 
på friluftssenteret. Den blir god 
å ha på «mat-dagene» om 
høsten. Foto: Victoria Frivold

Frognerseteren  
Friluftssenter
Frognerseteren Friluftssenter er vår hovedbase og 
utgangspunkt for de fleste av våre opplæringstiltak. 
Her arrangerer vi også medlemsmøter og årsmøtet. 
Beliggenheten er unik, med fantastisk utsikt over byen, 
og et godt utgangspunkt for å utøve friluftsliv til alle 
årstider.  

Frognerseteren Friluftssenter eies av Oslo Kommune og leies ut til Erik Sture Larres 
stiftelse til friluftslivets fremme. Stiftelsen har ansvar for oppgradering, vedlikehold og 
drifting av stedet. Oslo og Omland Friluftsråd har en avtale med stiftelsen om å fylle 
stedet med friluftsliv. 

T-banen er i umiddelbar nærhet til Friluftssenteret slik at det er både miljøvennlig 
og praktisk å komme til Frognerseteren. På grunn av koronarestriksjonene var det i 
store deler av året ikke tillatt for skoleklassene og kjøre kollektivt, noe som begrenset 
opplæringsaktiviteten på friluftssenteret betydelig. Som en konsekvens av det måtte 
vi i stedet besøke skolene og gjennomføre vårt opplæringstilbud i friluftsliv i skolenes 
nærmiljø. Normalt har vi ca. 140 opplæringsdager i friluftsliv på senteret. Dette tallet 
ble i 2020 redusert på grunn av pandemien. 

Friluftssenteret er godt egnet til opplæring i friluftsliv, med komplett utstyrslager 
og flotte uteområder med blant annet bålplasser og gapahuker. Vi har en egen 
snøscooter med sporsetter som sørger at vi alltid har trygge og gode skispor når vi 
lærer elevene å gå på ski. Vi har også en praktisk skihenger som vi bruker når vi skal 
holde ski-kurs andre steder enn på senteret. 

I 2020 ble friluftssenteret oppgradert med nytt og tidsmessig inventar, blant annet 
nye bord og stoler. Med midler fra Gjensidige-stiftelsen har uteområdet også blitt 
rustet opp med flotte bord og benker og en større platting, laget med stor hjelp fra 
Oslo kommune, Bymiljøetaten. Med den nye, flotte uteovnen på plass står vi nå enda 
bedre rustet til å lage gode, praktiske kurs i matlaging ute. 

Friluftssenteret har også et flott amfi som egner seg til kulturelle arrangementer. 
I 2020 måtte dessverre fire utsolgte konserter med KORK og CC Cowboys i slutten 
av august avlyses pga. pandemien. Disse konsertene er utsatt til 2021. OOF har 
fungert som «fødselshjelper» for disse store konsertene, men det er Erik Sture Larres 
stiftelse som er formell arrangør.

OOF har et tett, nært og konstruktivt samarbeid med stiftelsen og i 2020 ble det 
investert betydelig midler til å ruste opp stedet. Dette vil bli fulgt opp med ytterligere 
investeringer i 2021 noe som er en viktig premiss for ytterligere aktivitet på Senteret. 

På grunn av korona-
situasjonene ble OOFs 
årsmøte flyttet til 16. juni og 
avholdt utendørs i amfiet på 
Frognerseteren Friluftssenter. 
49 stemmeberettigede 
fra organisasjoner (17) og 
kommuner (25) deltok. 
Før selve årsmøtet holdt 
forfatter og professor Dag 
Hessen et tankevekkende og 
inspirerende foredrag «Verden 
på vippepunktet». Foto: Johan 
Hval





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.

Ordfører i Asker, Lene 
Conradi, innledet 
Damkonferansen 2020 
på Lillestrøm. Her var 
innledet politikere og 
fagfolk fra kommunene, 
NVE og fra natur og 
friluftsorganisasjonene. 
De 90 deltakerne var fra 
kommuner og natur- og 
friluftsorganisasjoner fra hele 
regionen. Konferansen var et 
samarbeid mellom OOF og 
FNF Akershus og FNF Oslo. 
Foto: Johan Hval



Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
Friluftsrådenes landsforbund er et landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsråd. 
Det er i alt 28 friluftsråd i landet som omfatter til sammen 235 kommuner. Mer enn 
75% av Norges befolkning bor i en kommune hvor det er et friluftsråd. 

Ledersamling i FL
Tom Fremstad deltok på ledersamlingen 13. februar og Hans-Petter Aas 14. 
februar. Av saker som ble behandlet på samlingen kan nevnes: Revisjon av FLs 
prinsipprogram, kriterier for fordeling av statlig administrasjonsstøtte, FNs 
bærekraftmål og FLs synspunkter på bærekraftmålene, nye læreplaner for fag i 
grunnskolen og videregående opplæring og presentasjon av prosjekter og tiltak i 
friluftsrådene.

FLs årsmøte – gjennomført digitalt
Jæren Friluftsråd hadde fått tildelt årsmøtet i FL og det var planlagt avholdt i 
Sandnes 4 juni. På grunn av korona-situasjonen ble årsmøtet avholdt på Teams.  
Fra OOF deltok Hans Petter Aas, Vigids Jynge, Hanne Toftdahl og Tom Fremstad.  

Friluftslivskonferansen 2020 ble avlyst
Det var Jæren Friluftsråd som hadde fått tildelt den årlige friluftslivskonferansen  
3. og 4. juni 2020. Korona-pandemien resulterte i at konferansen ble avlyst.

Samarbeid med offentlige myndigheter
OOF finansieres i stor grad av offentlige myndigheter og tilstreber å ha god og 
konstruktiv kontakt med det offentlige.

Samarbeid med kommunene i Viken 
Elleve av OOF sine medlemskommuner lå i 2019 i Akershus, mens en kommune lå i 
Oppland og tre kommuner i Buskerud. Alle disse kommunen ble fra 1.1. 2020 en del 
av Viken. 

I tillegg har det vært kommunesammenslåinger blant medlemmene våre. Ski 
og Oppegård ble til Nordre Follo. Skedsmo kommune slo seg sammen med Fet og 
Sørum. De to siste har ikke vært medlemmer hos oss før. Denne kommune heter 
nå Lillestrøm. Asker har slått seg sammen med Røyken og Hurum og kommunen 
heter nå Asker Kommune. Asker og Røyken var medlemmer tidligere mens Hurum 
var det ikke. 

I et lengre perspektiv er dette betydningsfulle endringer for oss. Viken skal 
finne sin form, og vi må finne vår plass innenfor rammen av Viken. Vi har i 2020 
prioritert å ha møter med Lillestrøm og Nordre Follo. Vi har hatt gode møter i 
begge kommuner; med ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm og ordfører Hanne Opdan i 
Nordre Follo.  

Samarbeid med Viken fylkeskommune
Fokuset på friluftsliv i Viken fylkeskommune oppfatter vi som veldig positivt og vi 
har hatt mange opplæringsprosjekter som er gjennomført i Viken kommuner. 

Vi har også et tett og nært forhold til fylkeskommunen og seksjonen som 
jobber med friluftsliv. I august 2020 hadde vi hele denne seksjonen på besøk på 
Frognerseteren Friluftssenter. Der fikk vi en god innføring i Vikens planer, og vi fikk 
til gjengjeld informert om vårt arbeid samt at vi ble bedre kjent med hverandre. 
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Vi har hatt flere innlegg fra Viken på våre konferanser, og vi opplever at vi særlig 
med vårt arbeid med inkludering i friluftslivet til mottaks- og voksenopplæringsklasser, 
spiller en viktig rolle. 

Vi fikk i 2020 samme kontingent som vi fikk fra Akershus Fylkeskommune, og vi 
opplever at samarbeidet med Viken er fruktbart og godt.  

Oslo kommune  
Også i 2020 hadde vi et godt og konstruktivt samarbeide med Oslo kommune. 
Vi opplever at kommunen involverer organisasjonene tidlig i planlegging av viktige 
tiltak, og vi oppfordres til å komme med innspill som vi mener kommunen i stor 
grad lytter til. Vi opplever at kommunen er tilgjengelig, og vi får møter når vi ber om 
det, enten det er på politisk eller administrativt plan. 

Vi har i 2020 overtatt ansvaret for forumet Oppdag Nabolaget som vi ønsker å 
utvikle i god retning. 

Sammen med Oslofjordens Friluftsråd ferdigstilte vi det store og viktige 
arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i Oslo. Det viktige nå er 
at denne kunnskapen blir brukt og hensyntatt når Oslo skal vokse videre, og at den 
kan være til nytte for både forvaltningen og organisasjonene. 

I 2020 startet vi også opp arbeidet med å opprette Friluftslivets 
samarbeidsutvalg i 4 bydeler (FSU). I første omgang har dette vært et pilotprosjekt. 
Dette har blitt så vellykket at Oslo kommune ved Bymiljøetaten har bevilget penger 
i 2021 til etablering av FSU i resten av bydelene (se side 49).

Vi har også et tett og 
nært forhold til Viken 
fylkeskommune og seksjonen 
som jobber med friluftsliv. 
I august 2020 hadde vi 
hele denne seksjonen på 
besøk på Frognerseteren 
Friluftssenter. Der fikk vi 
en god innføring i Vikens 
planer, og vi fikk til gjengjeld 
informert om vårt arbeid 
samt at vi ble bedre kjent 
med hverandre. Foto: Johan 
Hval



Koronasituasjonen og friluftslivets  
økonomiske rammebetingelser 
Koronaepidemien, som pågikk i store deler av 2020 og som har fortsatt inn 
i 2021, har resultert i strenge restriksjoner og nedstenginger, og enkelte 
friluftslivsorganisasjoner har blitt rammet hardt økonomisk. Aktiviteten har stoppet 
opp og markahytter og DNT-hytter har blitt stengt ned. Enkelte organisasjoner har 
måttet permittere ansatte. 

Vi har opplevd i hele koronaperioden at tilstrømningen til Marka har økt 
betydelig. Samtidig har de som har kunnet bistå med råd og hjelp for det meste hatt 
sine ansatte permittert. Dette har vært en vanskelig periode med mye usikkerhet 
som ser ut til å fortsette inn i 2021.

Dette dreide seg om to sentrale områder for organisasjonene: Driftsstøtte 
og midler til å gjennomføre de aktivitetene og opplæringsdagene som var avtalt og 
bevilget midler til.

OOF som paraplyorganisasjon har kjent på dette ansvaret og vi tok derfor 
våren 2020 et initiativ overfor medlemmene våre med håp om at vi kunne bidra. 
2. april sendte vi derfor brev til våre medlemsorganisasjoner for å få kartlagt 
hvordan pandemien innvirket på deres økonomien og vi sendte også brev til våre 
medlemskommuner og gjorde oppmerksom på alvoret for friluftslivet. 

8. april gjennomførte vi et Teams-møte med Oslo kommune ved byråd for miljø 
og samferdsel; Arild Hermstad (Mdg), byråd for kultur, idrett og frivillighet; Rina 
Mariann Hansen ( Ap) samt byrådssekretær for miljø og samferdsel; Daniel Rees 
(Mdg). Vi hadde også et møte 25. juni med lederen av Oslo Arbeiderparti, Frode 
Jacobsen sammen med DNT Oslo og Omegn og Skiforeningen. 

Budskapet overfor politikerne var todelt: Ekstra midler til de organisasjonene 
som trengte nødhjelp, samt at organisasjonene fikk beholde aktivitetsmidlene de var 
tildelt selv om de ikke fikk gjennomført alt så lenge samfunnet var stengt ned.  Vi 
opplevde gode tilbakemeldinger og forståelse for at enkelte organisasjoner nå var i 
en vanskelig situasjon. 

Markagrense i Frogn kommune
Oslo og Omland Friluftsråd ble invitert til Frogn Kommune 18 juni for å møte 
kommunestyreutvalget for nærmiljø og friluftsliv med tema: En mulig markagrense 
i Frogn Kommune. Frognmarkas Venner har i en årrekke jobbet for at Frogn 
kommune skal etablere en markagrense, og vi i OOF har hatt tett kontakt med 
Frognmarkas Venner i denne perioden. 

Frogn Kommune har hatt en god prosess, og vi ble utfordret på følgende:
• Eksempel på kommune med lokal markagrense som fungerer godt og 

hvorfor.
• Erfaringer fra forvaltning av Oslomarka som er nyttige å ha med seg i 

etableringen av ny markagrense i Frogn.
• Andre råd til etableringen av markagrense i Frogn

Styreleder Hans-Petter Aas holdt et foredrag om temaet og sammen med general-
sekretær Tom Fremstad svarte de på spørsmål fra kommunestyrerepresentantene. 

48  //  Samarbeid og informasjon



Årsberetning 2020  //  49 

Oppdag Nabolaget
Oppdag Nabolaget er et forum hvor blant andre Bymiljøetaten, bydelene i 
Oslo, Helsedirektoratet, Norsk Friluftsliv og OOF deltar. Formålet er å fremme 
hverdagsaktivitet, lavterskel arrangement og bruk av nærområdene der folk bor. 

Det er i gjennomsnitt et møte hvert kvartal hvor det er faglige innlegg fra ulike 
organisasjoner som informerer tilbudene i Oslo. Det utveksles erfaringer og faglige 
innspill, hvor hensikten er å gi den enkelte bydel gode tips og vink til aktiviteter i 
den enkelte bydel.

Norsk Friluftsliv har hatt ansvaret for forumet siden oppstarten. OOF har 
nå overtatt lederansvaret som innebærer å være sekretær, stå for innkallinger og 
oppfølgingen av forumet. Sammen med arbeidsutvalget finne vi fram til gode faglige 
opplegg for medlemsmøtene. Oppdag Nabolaget er et viktig forum og gir innsikt 
i hva som skjer i den enkelte bydel, og vi får gode kontakter med de som jobber 
bydelene..

FSU = Friluftslivets samarbeidsutvalg i 
bydelen i Oslo 
For en et par tiår siden tok OOF initiativet til å etablere Friluftslivets samarbeids-
utvalg i bydelene i Oslo. De ble etablert og fungerte på en god måte i mange år. Men 
i fjor var det kun FSU Bjerke som fungerte.

OOF mente at ideen fremdeles var god, og vi har søkt kommunen om midler 
flere ganger de siste åra. I 2020 fikk vi endelig napp fra Bymiljøetaten og vi satte 
igang et pilotprosjekt i 5 utvalgte bydeler; Søndre Nordstrand, Østensjø, Grorud, 
Bjerke og Nordre Aker.

Formål med FSU er å:
• Å styrke friluftslivet i bydelene
• Å ivareta friluftslivsinteressene i arealsaker og andre saker der friluftsliv er 

involvert
• Å bidra til økt friluftslivsaktivitet

OOF har utarbeidet felles retningslinjer for FSU-arbeidet og vi har kontaktet alle 
natur- og friluftslivsorganisasjoner og andre organisasjoner som bruker grønne 
lunger, naturen og marka til aktiviteter, som vel-foreninger og idrettslag med 
aktiviteter i marka o.l.

Vi hadde et felles møte med organisasjonene og bydelene i sommer, og i høst 
har vi hatt oppstartmøter i bydelene, med valg av interimsstyrer. Bydelene er 
positive og stiller med en FSU-sekretær som skal hjelpe til i arbeidet i det enkelte 
FSU og bidra til god kontakt med bydelen. Bymiljøetaten har hele tiden vært en 
viktig støttespiller og sparingspartner i dette arbeidet.

OOF rolle i det videre arbeid er å følge opp FSU-ene i bydelene og 
hvert år skal vi samle FSU-ene til felles møter for faglig påfyll, diskusjoner og 
erfaringsutveksling.

I 2021 planlegger vi å videreføre prosjektet ved å etablere FSU i resten av 
bydelene. 



OOF-bidrag til prosjektet:  
Friluftsliv blant barn og unge i Oslo
I 2020 har Oslo og Omland friluftsråd bidratt i et kartleggingsprosjekt i regi 
av Norges idrettshøyskole (NIH) ledet av professor Kirsti Pedersen Gurholt. 
Studiet, Friluftsliv blant barn og unge i Oslo - sosial ulikhet og sosial utjevning, er 
en bestilling fra Oslo Kommune, bymiljøetaten og kan sammenfattes av to 
overordnede problemstillinger:

• Hvordan kan sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i friluftsliv forståes 
og utjevnes?

• Hvordan kan Oslo kommunes virkemiddelapparat gjøres mer målrettet? 

Målene med prosjektet var å utvikle kunnskap om deltagelse i friluftsliv blant 
barn og unge i alderen 6–19 år i Oslo, og hvordan kommunen kan tilrettelegge 
for å utvikle målrettede virkemidler slik at flere barn og unge deltar i 
friluftslivsaktiviteter på fritiden. 

Vår rolle i dette prosjektet var å finne og kontakte forskjellige aktører, 
frivillige organisasjoner, idrettslag, og kommunalt ansatte som jobber med 
friluftsliv og folkehelse i utvalgte bydeler. Videre har vi avtalt og gjennomført 
intervjuer, og behandlet disse i samarbeid med prosjektledelsen.

Målsettingen er å bruke forskningsrapporten til systematisk arbeid for å 
utjevne sosiale forskjeller i friluftslivet i tråd med nasjonale målsettinger. 

Studien ble presentert på et frokostmøte på Norges Idrettshøyskole 5. 
november. Foruten selve presentasjonen av studien var det invitert til innlegg fra 
Byrådsavdelingen, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen samt at Tom Fremstad 
holdt et innlegg på vegne av OOF.

For OOF har studien gitt oss konkret informasjon som vil være svært nyttig 
i vårt videre arbeide. 

Høsten 2020 la professor 
Kirsti Pedersen Gurholt 
ved Norges idrettshøyskole, 
fram rapporten Friluftsliv 
blant barn og unge i Oslo 
- sosial ulikhet og sosial 
utjevning. Studiet var en 
bestilling fra Oslo Kommune, 
Bymiljøetaten og Oslo og 
Omland Friluftsråd bidro 
med innsamling av data.  
Foto: Johan Hval
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Det norske Skogselskap og 
Oslo og Omland Friluftsråd 
inviterte til Markasamling 
på Frognerseteren/
Holmekollen, med tema: 
Friluftslivet eksploderer! 
- Hvordan opprettholde 
interessen, organisere og 
tilrettelegge for friluftslivet, 
samtidig som vi tar vare på 
naturen. Vi inviterte forskere, 
friluftsorganisasjoner og 
kommuner til å rapportere 
og kommentere den 
økte friluftsaktiviteten, 
og samlingen ble ledet 
av byutviklings- og 
markaekspert Erling Dokk 
Holm. Rundt 50 personer 
deltok på samlingen, som 
startet med befaring 
der Trond Enkerud fra 
Bymiljøetaten informerte om 
Oslos erfaringer.  
Foto: Johan Hval

Friluftslivet eksploderer!  
- Markasamlingen 2020
Det norske Skogselskap og Oslo og Omland Friluftsråd inviterte 22. september 
skogbruket, forvaltningen, kommunene og natur- og friluftslivet til Markasamling 
på Frognerseteren/Holmekollen, med tema: Friluftslivet eksploderer! - Hvordan 
opprettholde interessen, organisere og tilrettelegge for friluftslivet, samtidig som vi 
tar vare på naturen 

Formålet med arrangementet var å få belyst den sterkt økende friluftslivs-
interessen etter at koronaviruset stengte ned landet. Vi inviterte derfor forskere, 
friluftsorganisasjoner og kommuner til å rapportere og kommentere den økte 
friluftsaktiviteten. Samlingen belyste også nødvendige tiltak for å opprettholde den 
økte friluftslivsinteressen, og tiltak for å redusere ulempene som forsøpling, slitasje, 
ødeleggelse og forstyrrelser av skog, natur og dyreliv. Markasamlingen ble ledet av 
byutviklings- og markaekspert Erling Dokk Holm. 

Rundt 50 personer deltok på samlingen og tilbakemeldingene underveis og i 
etterkant av arrangementet var svært gode. En stor takk til Skiforeningen for lokaler, 
god servering og utmerket service. 
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Vellykket Damkonferanse på Lillestrøm
I 2018 arrangerte Oslo og Omland Friluftsråd, sammen med FNF Akershus, et hørings- 
møte i Lillestrøm kultursenter, i forbindelse med NVEs konsesjonsbehandling av  
Nedre Romerike Vannverks søknader om nedlegges av en rekke dammer i regionen.

I 2020 inviterte de samme organisasjoner, og i tillegg FNF Oslo, til Damkonferansen 
2020 i Asker kulturhus. På grunn av koronasituasjonene ble arrangementet flyttet til 
Lillestrøm kultursenter, høsten 2020. Hele 87 personer hadde meldt seg på, 70 deltok 
og noen fulgte konferansen direkte på internett. 

Konferansen ble åpnet av Askers ordfører, Lene Conradi. Stein Erik Kirkebøen 
kåserte om Dam- og reguleringshistorien i Marka, deretter fortalte Silje Hansen fra 
Sabima om naturmangfoldet, mens Lisa Näsholm (Skiforeningen), Dag Olav Brækkan 
(DNT Oslo og Omegn) og Magnus Wold (NJFF Akershus) holdt innlegg om friluftslivs-
verdiene i og ved regulerte vann. 

Damsikkerhet og damsikkerhetsforskriften infomerte NVEs Roar Sivertsen om, 
mens hans kollega Arnljot Einride Strømseng fortalte om konsesjonsbehandlingen. 
Fylkesmannens rolle ble utdypet av Gunhild Dalaker Tuseth, mens Rune Winum gikk 
inn på fylkeskommunens saksområder; økonomi, friluftsloven og kulturminneloven.

Kommunene blir ofte sittende igjen med ansvaret i slike saker og dette utdypet 
fungerende ordfører i Nittedal, Inge Solli og avdelingsleder for VA-plan i Asker, Per 
Øystein Funderud. 

Til sist var det dameiernes tur ved Trond Enkerud fra Oslo kommune, Bymiljø- 
etaten og fra Nedre Romerike vannverk (NRV), Dag Georg Jørgensen. Konferansen 
ble avsluttet med debatt ledet av en ypperlig konferansier; forfatter Jon Gangdal.

Høsten 2020 inviterte Oslo 
og Omland Friluftsråd, FNF 
Akershus og FNF Oslo, til 
Damkonferansen 2020 i 
Lillestrøm kultursenter. Hele 
87 personer hadde meldt seg 
på konferansen. Konferansen 
ble åpnet av Askers ordfører, 
Lene Conradi. Stein Erik Kirke-
bøen kåserte om Dam- og 
reguleringshistorien i Marka 
og deretter fulgte innlegg av 
Silje Hansen (Sabima), Lisa 
Näsholm (Skiforeningen), Dag 
Olav Brækkan (DNT Oslo og 
Omegn), Magnus Wold (NJFF 
Akershus), Roar Sivertsen 
(NVE), Arnljot Einride Strøm-
seng (NVE), Gunhild Dalaker 
Tuseth (Fylkesmannen), Rune 
Winum (Fylkeskommunen), 
Inge Solli (ordfører i Nittedal), 
Per Øystein Funderud (Asker 
kommune), Trond Enkerud 
(Oslo kommune) og Dag 
Georg Jørgensen (Nedre  
Romerike vannverk). Konferan-
sen ble ledet av Jon Gangdal. 
Foto: Johan Hval
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Åpne dager og arrangementer 
Dessverre ble mange åpne dager og arrangementer avlyst i 2020. 

Markadagen – avlyst pga. korona
Markadagen 2020 skulle som vanlig arrangeres på Skullerud i Østmarka. Datoen, 15. 
mars, var tre dager etter at hele Norge ble stengt ned som følge av koronaviruset. 
Arrangementet ble derfor dessverre avlyst.

Markadagen er et tradisjonsrikt arrangement som har blitt holdt i mange 
år. Formålet med dagen er å spre friluftsglede til befolkningen, men det er også 
et arrangement der organisasjonene møtes og samles om et felles mål. God 
kjennskap til, og et godt samarbeid med andre natur- og friluftslivsorganisasjoner 
er viktig. I spissen for Markadagen står Fylkesmannen i Oslo og Viken, med 
følgende medarrangører: OOF, Skogselskapet, DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, 
Bymiljøetaten, FRIGO, NOA (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus), Østmarkas 
Venner, og Statens Naturoppsyn (SNO). I tillegg bidro andre organisasjoner og 
frivillige med aktiviteter på dagen. 

Friluftslivets dag på Sognsvann– avlyst pga. korona
Friluftslivets dag var planlagt 6. september 2020 ved Sognsvann, med mange ulike 
friluftslivsaktiviteter. OOF skulle som vanlig stille med kanoer og instruktører. 
Friluftslivets dag er en del av friluftslivets uke, og hele friluftslivet i Oslo bidrar med 
aktiviteter. Det er Norsk Friluftsliv som er hovedarrangør.

Forum for natur og friluftsliv (FNF)
Forum for natur og friluftsliv er et forum for natur- og friluftsorganisasjonene på 
fylkesnivå. Formålet er å fremme organisasjonenes felles interesser om å ivareta 
friluftsliv og naturvern. 

FNF Akershus og FNF Oslo har hver en koordinator i 100% stilling og de har 
begge kontorplass hos OOF. 

FNF Oslo og FNF Akershus og OOF samarbeider om noen felles saker, 
har faste møter og arrangerer felles kurs og møter. Vi utgir også nyhetsbrevet 
Friluftsnytt sammen.

OOFs styremedlem Martin Veastad er styremedlem i FNF Oslo, mens OOFs 
generalsekretær Tom Fremstad er styremedlem i FNF Akershus. 

Friluftsnytt
I september 2016 lanserte OOF, i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus, 
nyhetsbrevet «Friluftsnytt». Tilbakemeldingene er gode, og det er tydelig at det er et 
behov for denne typen nyhetsbrev. 

Formålet med Friluftsnytt er å informere om alle viktige høringssaker som 
berører natur og friluftslivet i Oslo og OOFs medlemskommuner i Viken. 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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Kurstilbud for våre medlemmer
OOF ønsker å bidra til kompetanseoppbygging hos våre medlemsorganisasjoner. 
I 2020 har vi i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus gjennomført flere 
kompetansehevende kurs som er relevante for våre medlemsorganisasjoner. 
Kursene har i stor grad blitt gjennomført digitalt som følge av koronasituasjonen. 
Alle kursene er gratis.

Kurs i Plan- og bygningsloven
Fredrik Holth, dosent i juridiske fag på institutt for eiendom og jus ved Norges 
Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), var kursholder. Kursets fokus var 
rettslige krav til planprosesser og rettsvirkninger av vedtatte planer. Kurset ble holdt 
19. mai og var gratis.

Kurs i vannforvaltning
Kurset gir grunnleggende innføring i vannmiljø, enten det er langs kysten eller 
vann og vassdrag i innlandet. Kursholder var vannkoordinatorene fra SRN, Norsk 
Friluftsliv og Sabima: Åsa Renman og Silje Helen Hansen. Kurset ble gjennomført på 
ettermiddagen 11. juni og var gratis.

GIS-kurs
GIS-kursene fokuserte på å gi en innføring i GIS. Dette kan være et godt verktøy 
for organisasjonene i arbeidet med høringsuttalelser og innspill. Kurset gikk over 
tre dager og kursholder var Anders Konnestad. Kursrekken besto av følgende 
kurskvelder: 1. Grunnleggende bruk av QGIS (3. sept), 2. GPS-sporing – punkter og 
linjer (10 sept.) og 3. Georeferering og digitalisering (24. sept.). Kurset var gratis.

Kurs i Naturmangfoldloven
Fredrik Vikse, politisk rådgiver i Sabima var kursholder for kurs i naturmangfold-
loven 14. oktober. Hensikten med kurset var å gi en innføring i loven og belyse 
hvordan vi kan bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges. På 
grunn av korona-restriksjoner var det kun 10 stk. fysisk til stede på kurset, men den 
digitale sendingen ble fulgt av ca. 50 personer. Kurset var gratis.

Politisk påvirkning
Kurset Politisk påvirkning ble holdt av Kathrine Gramnæs. Hun har skrevet boka 
«Lobby», og har jobbet som politisk rådgiver på Stortinget og som fagsjef i DNT. 
Kurset ble gjennomført 18. november og var gratis.
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MØTE/ARRANGØR TEMA DATO
DNT Oslo og Omegn Møte om Østmarka Nasjonalpark 23. nov
E.S. Larres stiftelse til friluftslivets 
fremme

Styremøter, Tom Fremstad deltok 19. juni 
og 1. des

FNF Akershus Årsmøte. 28. april
FNF Akershus/Oslo/Buskerud/
Østfold

Deltakelse i FNF-møte med Fylkesrådene i Viken. 18. nov 

Friluftsrådenes landsforbund Samarbeidsmøter 27. mai
Forsvarsbygg Informasjonsmøte på styremøte om nytt radaranlegg på Gyrihaugen på Krokskogen, 

ved seniorrådgiver i Forsvarsbygg, Øystein Løvli.
15. des

Gjensidigestiftelsen Årskonferansen 11. feb
Klima og Miljødepartementet Møte angående planer om nedleggelse av regulerte friluftsvann i Marka. 15. jan.
Lillestrøm kommune Møte med ordføreren 23. okt
Natur og friluftsorganisasjonene 
i Oslo

Møte om etablering av Friluftslivets samarbeidsutvalg i Oslo (FSU) på Vega scene. 22. jun

NIVA Deltagelse i referansegruppe for prosjektet: «Kunnskaps- og mulighetsstudie for å 
forbedre miljøtilstanden i Alnaelva»

22. jan.

Nordre Follo kommune Møte med ordføreren 22. jan
NOTS Møte om Østmarka Nasjonalpark. 23. nov
Oslo Arbeiderparti Budsjett 2021. Møte med lederen av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen 15. okt
Oslo Elveforum Mottakelse for Oslo Elveforum 50 år i Rådhuset . Hans Petter Aas og Tom Fremstad 

deltok 
25. feb

Oslo Elveforum Samarbeidsmøte med ledelsen i Oslo Elveforum. 11. juni
Oslo kommune og friluftslivsorg. «Oppdag nabolaget»-møte 30. okt 

og 3. des.
Oslo kommune Møte med byrådene Rina Mariann Hansen og Arild Hermstad om friluftslivet og 

økonomi under pandemien.
8. april

Oslo kommune Teams-møte med byrådssekretær for Miljø og samferdsel i Oslo Kommune Morten 
Nordskag, med tema: friluftsliv, økonomi, rapporten til NIH.

30. nov

Oslo Kommune, Plan og bygg Informasjon på styremøte/for FSU om Planprogram for kommuneplanens arealdel ved 
Hans Martin Aambø, sjefingeniør i Plan- og bygningsetaten.

15. des

Oslo kommune, Bymiljøetaten Kontaktmøte med friluftslivsorganisasjonene. 10. feb
Oslo kommune, Bymiljøetaten Økonomi utfordringene som korona pandemien medfører for organisasjonene. 

Møte med Oslo Kommune Bymiljøetaten v Jon Christiansen sammen med DNT Oslo 
og Omegn v Henning Hoff Wikborg og Skiforeningen v/ Erik Eide

4. juni

Oslo kommune, Bymiljøetaten  
og 5 bydeler

Møte om etablering av FSU i 5 bydeler i Oslo 9. juni

Oslo kommune, Bymiljøetaten  
og 5 bydeler

FSU Oppstartmøte i Grorud bydel 23. nov

Oslo kommune, Bymiljøetaten  
og 5 bydeler

FSU Oppstartmøte i Østensjø bydel 25. nov

Oslo kommune, Bymiljøetaten  
og 5 bydeler

FSU Oppstartmøte i Nordre Aker 1. des

Oslo Idrettskrets Møte om Østmarka Nasjonalpark. 13. nov.
SaFoVa Samarbeidsforum for Vassdrag i Oslo (SaFoVa) med deltakere fra etater i Oslo 

kommune, Oslo Elveforum og OOF.
2 møter

Skiforeningen og DNT Oslo og 
Omegn

Økonomi utfordringene som korona pandemien medfører for organisasjonene. Møte 
med Skiforeningen v/ Erik Eide og DNT Oslo og Omegn v/ Henning Hoff Wikborg 

28. feb

Skiforeningen Møte om Østmarka Nasjonalpark. 23. nov
Skogselskapet Diverse møter i anledning Markasamlingen 2020 Flere
Skogselskapet Møte om Østmarka Nasjonalpark. 20. nov.
Viken fylkeskommune Møte med Viken Fylkeskommune v/ Rune Winum 2. feb
Viken fylkeskommune Samarbeidsmøte med hele idretts- og friluftslivsseksjonen i fylkeskommunen på 

Frognerseteren Friluftsenter
31. aug

Viken fylkeskommune Fagdag i friluftsliv. 12. nov
Østensjøvannets venner Møte angående Forvaltningsplan for Østensjøvannets Miljøpark. 2. mars
Østmarkas Venner Åpent møte om nasjonalparken i Østmarka på Skullerudstua. 11. feb
Østmarkas Venner Møte om Østmarka Nasjonalpark. 16. nov

Andre møter, kurs og seminarer der OOF har deltatt
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Årsregnskap 2020
for Oslo og Omland Friluftsråd // foretaksnummer: 971525665 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  2020 2019
Driftsinntekter   
Inntekter 1 5 751 172  5 537 905

Annen driftsinntekt 2 416 062 697 308
Sum driftsinntekter  6 167 235 6 235 213

Driftskostnader
Lønnskostnad 3 4 344 868 4 119 632

Avskrivning på varige driftsmidler 6 200 210 162 647

Annen driftskostnad 3 1 079 173 1 877 646
Sum driftskostnader   5 624 251 6 159 925
DRIFTSRESULTAT  542 984 75 289

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
Annen renteinntekt  22 028 22 670

Annen rentekostnad  6 491 2 082
NETTO FINANSPOSTER  15 538 20 587

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  558 522 95 876
Skattekostnad på ordinært resultat  0 0
ORDINÆRT RESULTAT  558 522 95 876

ÅRSRESULTAT  558 522 95 876

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 5 558 522 95 876 
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  558 522  95 876

 

Heikampen i 
Nordmarka.  
Foto: Johan Hval 
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EIENDELER  2020 2019
ANLEGGSMIDLER    
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 6 597 120 564 680 
Sum varige driftsmidler  597 120 564 680 
SUM ANLEGGSMIDLER  597 120 564 680 

OMLØPSMIDLER    
Fordringer    
Kundefordringer  30 000 754 155 

Andre fordringer  9 407 15 196 
Sum fordringer  39 407 769 351 

Bankinnskudd, kontanter o.l  4 4 920 445 3 848 222 
SUM OMLØPSMIDLER  4 959 852 4 617 573 
SUM EIENDELER   5 556 972 5 182 253  

EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL    
Opptjent egenkapital    

Annen egenkapital 5 4 388 304  3 829 782 
Sum opptjent egenkapital  4 388 304 3 829 782 
SUM EGENKAPITAL  4 388 304 3 829 782 

GJELD    
KORTSIKTIG GJELD    
Leverandørgjeld  174 778 32 986 

Skyldig offentlige avgifter  350 734 289 908 

Annen kortsiktig gjeld   643 155 1 029 576 
SUM KORTSIKTIG GJELD  1 168 667 1 352 471 
SUM GJELD  1 168 667  1 352 471 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   5 556 972 5 182 253 

Oslo, 3. mars 2021

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

Vigdis Jynge
Nestleder

Lars Wilhelmsen
Styremedlem
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Note 1 - Inntekter
 2020 2019 
Statl. Fylkeskommunale tilskudd 2 075 643 1 728 900 

Kontingenter kommuner 1 380 643 1 174 936  

Prosjektmidler opplæring 2 294 886 2 118 223 

Andre prosjektmidler   623 995 

Andre inntekter 416 062 589 159 
Sum Inntekter 6 167 234 6 235 213 

Stat og fylkeskommunale tilskudd 

Etat 2020 2019 
Akershus fylkeskommune 549 643 416 400

Oslo Kommune – Bymiljøetaten * 831 000 672 500

Friluftsrådenes Landsforbund 695 000 640 000
Sum 2 075 643 1 728 900 

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

Kontingenter

Kommune 2020 2019 2018
Asker 94 441 61 523 60 926

 Røyken  22 635 22 452

Bærum 127 732  126 841 125 454

Enebakk 11 110 11 026 10 945

Gjerdrum 6 890 6 823 6 704

Jevnaker 6 852 6 846 6 777

Lier  26 811 26 373 

Lillestrøm  87 500  

 Skedsmo  55 652 54 178

Lørenskog 41 460 40 106 38 670

Nannestad 14 139 13 682 13 240

Nittedal 24 249 24 089  

Nordre Follo  59 288  0 0

 Oppegård  27 394 27 178

 Ski  30 843 30 880

Oslo 831 000 672 500 667 500

Ringerike 30 641 30 442 30 283

Rælingen 18 530 18 161 17 874
Sum innbetalt 1 380 643 1 174 936 1 162 586
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Note 2 - Andre inntekter
Andre inntekter består av vesentlig av leieinntekter fra FNF Oslo og Akershus, samt avregning / utgiftsdekning 
mot Erik Larre stiftelse på kr 300 000,-.

Note 3 – Lønnskostnad og godtgjørelser
 2020 2019
Lønn 3 348 635 3 166 602  

Arbeidsgiveravgift 510 685 514 727  

Pensjonskostnader 443 292 383 243  

Andre lønnsrelaterte ytelser 42 257 55 060  

Totalt 4 344 868 4 119 632

• Lønn til Generalsekretæren i 2020 kr 794 895,-
• Friluftsrådet har i 2020 hatt 5 heltids faste ansatte og 2 deltidsansatte.
• Selskapet har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Utbetalt til tidligere ansatt Afp. Kr 81 215,-
• Det er i 2020 betalt kr 60 000,- i godtgjørelse til revisor.

Note 4 – Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av bankinnskudd er kr 145 904,- bundne skattetrekksmidler.

Note 5 – Annen egenkapital
Annen egenkapital 
Pr 1.1.   3 829 782

Årets overskudd   558 522

Pr 31.12.   4 388 304
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Note 6 – Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler
Avskrivningstablå
 Driftsløsøre, inv., verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1   564 680

Tilgang i året   232 649

Anskaffelseskost pr 31/12   797 329

Årets ordinære avskrivninger   200 210

Balanseført verdi pr 31/12   597 120
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Årsberetning 2020
for Oslo og Omland Friluftsråd

Virksomhetens art og sted
Organisasjonen driver arbeid med marka-, friluftsliv- og naturvernspørsmål i 14 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 2020 og stilling ved utgangen av regnskapsåret. 

2020 har vært et svært aktivt år, men også et år hvor korona-pandemien har satt sitt preg på virksomheten. 
Alt lå til rette for det mest aktive året noen gang, men da samfunnet stengte ned måtte vi områ oss og tilpasse 
oss en ny hverdag. Vi jobber med sårbare grupper og har vært svært opptatt av å gi det beste tilbudet innenfor de 
rammene pandemien har satt. I stedet for at skoleklassene kom til oss med kollektivtransport, måtte vi dra ut til 
den enkelte skole. 

Vi greide å gjennomføre alle de planlagte ferieleirene, men med noe færre deltakere da vi fikk krav om et 
maksimalt antall som var noe lavere enn hva vi hadde planlagt for. Vi måtte, på grunn av strenge smittevernregler, 
stille med større ressurser for å kunne gjennomføre alle planlagte aktiviteter. Alt utstyr vi brukte måtte blant annet 
desinfiseres mellom hver bruk. 

Styret vil berømme administrasjonen fordi den hele tiden har omstilt seg og med kreativt pågangsmot maktet å 
gjennomføre store og små prosjekter. 

Vi har i år sluttført oppdraget for Oslo kommune i kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder i Oslo. 
Opplæring av lærere og ansatte i AKS/FSO har også vært mer omfattende en tidligere i så vel Oslo som Akershus. 
Vi har også hatt store og krevende høringssaker knyttet til arealsaker. 

Vi har greid å gjennomføre alle styremøter, men de fleste har foregått på Teams. 2020 har vært et godt, men 
annerledes år for OOF.

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

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

Ytre miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 3. mars 2021
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

Vigdis Jynge
Nestleder

Lars Wilhelmsen
Styremedlem
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Uavhengig revisjonsberetning for 2020
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Budsjett 2021
Budsjett 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2020

Driftsresultat
Driftsinntekter

Salgsinntekter
Statl. Fylkeskommunale tilskudd  1 935 000  2 075 643  1 800 000 
Kontingenter kommuner  1 245 000  1 380 643  1 517 792 
Andre prosjektinntekter  1 800 000  2 294 886  2 100 000 
Andre inntekter  300 000  275 000 
Andre inntekter  340 000  416 062  340 000 

Driftsinntekter  5 620 000  6 167 234  6 032 792 

Lønns- og personalkostnader*  4 580 000  4 344 868  4 350 000 

Avskrivning på varige driftsmidler  
og immaterielle eiendeler  175 000  200 210  125 000 

Annen driftskostnad
Leie og kostnader kontorlokale  295 000  298 137  264 000 
Leie data skytjenester og kontormaskiner  90 000  110 171  85 000 
Lokaler og utstyr opplæring  150 000  156 550  265 500 
Inventar og utstyr  36 000  13 113  37 500 
Refusjon MVA  -270 000  -360 131  -200 000 
Reparasjon og vedlikehold  75 000  115 911  112 500 
Honorar fremmede tjenester (revisjon/data/konsulent)  120 000  148 000  75 000 
Kontorrekvisita, telefon, internet  55 000  46 326  65 500 
Trykksaker, aviser, tidkrifter  105 000  106 863  138 000 
Møter, kurs og oppdatering ansatte  40 000  31 981  65 500 
Drift og vedlikehold varebil  45 000  49 116  41 000 
Reisekostnader/Aktiviteter  85 000  100 285  34 250 
Representasjon, konferanser, arrangement  70 000  45 479  139 000 
Seminar  95 000  55 500  122 350 
Kontingenter  90 000  84 060  72 000 
Forsikringspremie  48 000  32 419  50 500 
Styre- og medlemsmøter  45 500  32 210  56 000 
Andre konstnader  18 300  13 183  15 500 
Sum andre driftskostnader  1 192 800  1 079 173  1 439 100 

Driftskostnader  5 947 800  5 641 916  5 914 100 

Driftsresultat  -327 800  542 984  118 692 

Finansinntekter  15 500  22 028  19 500 
Finanskostnader  5 000  -6 491  -5 500 

Årets resultat  -317 300  558 522  132 692 



Notater
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