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Innledning  
Handlingsplanen for 2018 bygger på langtidsplanen for OOF 2018–2021. Langtidsplanen er 
tilpasset de nye utfordringene i markaregionen. OOF’s viktige rolle som "vaktbikkje” og 
konstruktiv bidragsyter fortsetter.  

Handlingsplanen består av OOF’s 5 arbeidsområder hentet fra Langtidsplanen for 2018–2021 
med mål og tiltak. 

OOF’s 5 arbeidsområder: 

1. Marka - markagrensa  

2. Byggesonen - grøntstruktur  

3. Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest.  

4. Friluftslivets økonomiske rammebetingelser  

5. OOF’s organisasjon – kompetanse – økonomi 

Marka – markagrensa og forvaltning og bruk av skogen  
Markagrensa skal ligge fast, utvides der det er naturlig og skogen i Marka skal forvaltes og 
drives på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Naturmangfoldet skal bli tatt godt vare på, også 
for kommende generasjoner.  

Byggesonen – tilgang til grønne områder  
Kampen om arealene er økende i byggesonen. I byggesonen er de grønne nærområdene særlig 
viktig. Det inkluderer å få på plass en sammenhengende grønnstruktur med turveier, 
«hundremeterskoger», ferdselsårer og naturområder mellom fjorden, byggesonen og Marka. 
Grøntstruktur og friluftsområder må legges inn når utbyggingsområder planlegges. Det er også 
viktig å følge opp saker der ferdselsårer for friluftslivet står i fare for å bli sperret.  

Friluftslivsverdiene i regionen kartlegges  
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus er ferdig i noen kommuner, mens 
andre kommuner fremdeles er i gang. I Oslo pågår kartleggingen for fullt, og OOF er stolt 
over at vi sammen med Oslofjordens friluftsråd utfører dette arbeidet på vegne av kommunen. 
Det å få denne type kartlegging og verdsetting gjort, er et viktig redskap for nettopp å sikre 
oss at viktige områder for friluftslivet ikke blir bygget ned i en periode hvor det fortettes mer 
enn noen gang.  

Godt samarbeid med våre medlemmer  
Marka skal være et fristed der menneskene skal kunne oppleve naturens stillhet og ro og drive 
friluftsliv og idrett. OOF skal sammen med organisasjonene ta vare på naturen, markakulturen 
og kjempe for friluftsinteressene i regionen.  
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I vår region er vi så heldige at vi har mange medlemsorganisasjoner som på hver sin måte er 
med på å forme bruken av Marka. I dette spenningsfeltet vil det ofte være en uenighet knyttet 
til vern og bruk. OOF vil derfor også i 2018 opptre som "brobygger”, bringe organisasjonene 
sammen og få fram faktisk kunnskap som organisasjonene kan ha nytte av i sitt arbeid. Det er 
på felles arenaer vi vil finne gode løsninger på krevende spørsmål.  

OOF ønsker å ha god kontakt med det politiske miljøet, og vil også i 2018 besøke ordførere 
og rådmenn i medlemskommunene.  

Balansert tilrettelegging – hensynsfull flerbruk i Marka  
Markabrukere søker stillhet, ro og naturopplevelser på ulike måter, og med behov for 
forskjellig grad av tilrettelegging. Det er mangfoldet av opplevelsesmuligheter som gjør Marka 
unik med sine turstier, turveier, skiløyper, serveringssteder, dyreliv, villmark, kulturverdier og 
«eventyrskoger».  

Flerbruken i Marka fører også til spenninger mellom ulike brukegrupper. Særlig er dette 
knyttet til nærområdene der folk har sine daglige turer. Friluftslivet endres med 
generasjonene, og det er for OOF en viktig oppgave også i 2018 å sørge for at alle, uansett 
alder, skal ha tilgang til og rett til å nyte turene sine på en trygg og god måte. Samtidig er det 
viktig at nye former for friluftsliv, skal kunne utøves i Marka på en god, hensynsfull og 
bærekraftig måte.  

Som en del av dette arbeidet vil OOF også i 2018 fortsette arbeidet i Samarbeidsforum for 
sykling i Marka (Sykkelforumet). Bruk av sykkel er økende og salget av El-sykler går kraftig opp. 
OOF’s vurdering er at sykkelforumet har vært vellykket og at arbeidet må videreføres også i 
årene som kommer.  
Regjeringen har lagt fram et forslag om at el-sykler skal tillates på turveier og stier. OOF og 
våre medlemmer ønsker ikke å tillate el-sykkel på stier. Vi vil derfor i 2018 jobbe politisk for å 
stoppe denne lovendringen.  

Friluftslivets økonomiske rammebetingelser må bedres 
I rapporten om «samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv» som Vista Analyse har 
utarbeidet for Norsk Friluftsliv framgår det at det kan være mulig å oppnå gevinster, forsiktig 
anslått, opp mot 80 milliarder kr pr år, dersom den inaktive delen av befolkningen øker 
aktivitetsnivået. Rapporten legger vekt på at anslagene er usikre, men «ikke mer usikre enn at 
det er gode grunner til å sette i gang tiltak, og sikre og tilrettelegge arealer for mer friluftsliv 
og fysisk aktivitet, spesielt i områder der folk flest bor».  

Det er derfor av stor betydning at anlegg og tiltak for friluftsliv og tilskudd til 
friluftslivsaktiviteter blir prioritert i budsjettene til stat, fylker og kommuner. Det må skapes 
forståelse i kommunene/fylkeskommunene for at de økonomiske rammene til friluftslivet må 
økes vesentlig, fordi økt støtte til friluftslivet, er godt, forebyggende og lønnsomt 
folkehelsearbeid.  

I dette arbeidet ser vi at samarbeid mellom organisasjonene er viktig. Vi støtter derfor opp om 
det arbeidet som Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes 
Landsforbund gjør mot regjering og Storting.  



 

 4 

I 2018 vil OOF, i større grad enn tidligere, jobbe for å øke bevilgningene fra fylker og 
kommuner i samarbeid med våre organisasjoner.  

Vi lykkes godt med våre søknader, men vi bruker veldig mye tid på å søke og rapportere. 
Dette gjelder ikke bare oss, men alle organisasjoner som søker slik vi gjør. Skal vi lykkes med 
stabil finansiering over flere år, må organisasjonene jobbe sammen mot det politiske miljøet. 
Dette må løftes opp på det nasjonale planet via Friluftsrådenes Landsforbund, og 
organisasjonene må jobbe sammen der det er tildelinger via kommunene i vår region.  

Opplæring - inkludering - formidling  
Friluftsliv er i stor grad lavterskelaktiviteter som er lite konkurransepreget, og som i prinsippet 
kan motivere og inkludere hele befolkningen. Friluftsliv er en godt egnet arena for inkludering 
og samhandling mellom ulike – også etniske – grupper i samfunnet. Det er spesielt viktig å øke 
deltakelsen i friluftsliv for barn, unge og innvandrere.  

I OOF’s opplæring deltar primært elever fra mottaks- og voksenopplæringsklasser. Grupper 
fra skolefritidsordningen og ulike organisasjoner og kommuner har også deltatt på 
opplæringsaktiviteter. Deltakerne tilbys skigåing, snøforming, aking, kanopadling, matlaging, 
orientering, høsting, fisking, naturlære m.m.  

OOF arrangerer de fleste opplærings- og aktivitetsdagene på og med utgangspunkt i  
Frognerseteren friluftssenter  

OOF vil også i 2018 rette vårt opplæringstilbud først og fremst mot dem som i liten grad er 
kjent med friluftsliv. Vi ønsker å bidra til at man får bedre kjennskap til Marka og betydningen 
av friluftslivet. En slik introduksjon til friluftslivet er også et viktig bidrag til inkludering og 
deltakelse i organisasjonslivet.  

I 2018 vil vi også ha aktiviteter i noen av de øvrige medlemskommunene. Dette vil være 
samarbeid med andre organisasjoner knyttet til ferieleirer, aktivitetsdager etc.  

Frognerseteren friluftssenter – arena for friluftsliv og 
kultur  
Satsingen på Frognerseteren friluftssenter vil bli videreført også i 2018. Utover å fortsette 
satsingen vi har knyttet til friluftsliv vil vi også bidra til at andre kan bruke senteret til friluftsliv 
og andre formål som kan passe inn. Konserten med de Lillos og KORK i 2017 viste at senteret 
egner seg godt til å bygge en bro mellom kultur og natur.  

Markarådet – en viktig arena for markaarbeidet  
OOF vil også i 2018 være en viktig bidragsyter i Markarådet. Dette er en viktig møteplass 
mellom organisasjoner og politikere som verdsettes høyt. Hans-Petter Aas er OOF sin 
representant med nesteleder i styret, Vigdis Jynge, som vara.  
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Fortsatt arbeid med planer i Oslo kommune  
OOF har deltatt i styringsgruppa og i undergruppene i arbeidet med å rullere Flerbruksplanen 
for Oslo Kommunes skoger, 2016− 2026. I skrivende stund er den nå til politisk behandling i 
kommunen.  

Oslo Kommune går også gjennom behovsplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. OOF vil 
her jobbe for at de samlede bevilgningene til friluftslivet i perioden må betydelig opp.  

Godt samarbeid med FNF styrker friluftslivet  
I 2018 vil det å få et godt samarbeid mellom FNF Oslo, FNF Akershus og OOF være veldig 
viktig. Vi vil jobbe for at FNF koordinatoren i Oslo skal ha kontor sammen med OOF, slik 
også FNF Akershus har. Det er avgjørende at de samlede ressursene i friluftslivet styrker 
hverandre, og da må dette samarbeidet gli godt.  

Mer synlig OOF  
OOF vil også i 2018 prioritere arbeidet med å bli mer synlig. Dette gjelder overfor 
medlemmene, men også mot politikere og relevante ansatte i kommunene. Etableringen av  

"Friluftsnytt" sammen med FNF Oslo og FNF Akershus har vært en suksess. Vi vil fortsette å 
videreutvikle digital kommunikasjon, og derfor lansere vi en helt ny nettside for OOF i 2018. 
Den er basert på den mal som Friluftsrådenes Landsforbund har utviklet.  

 

 

OOFs visjon for perioden 2018-2021 er: 
 

Friluftsliv for alle 
 

 

OOF har siden 1936 hatt og vil ha en sentral rolle som forsvarer av marka og grønne områder 
i byggesonen. Markaloven ble vedtatt i 2009, den er akseptert og for det meste etterlevd, men 
for å sitere Erik Sture Larre: ”Kampen tar aldri slutt”. Det er stort behov for å være årvåken 
og si fra når det foreslås tiltak eller regelendringer som ikke er i tråd med markaloven eller 
markalovens intensjoner.  

OOF slutter seg til den offentlige definisjonen av friluftsliv, senest lagt til grunn i 
Stortingsmelding nr. 18 (2015 – 2016): Friluftsliv – Naturen som kilde til helse og livskvalitet: 
«Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.” 
Med det forstås at aktiviteten foregår i naturen, parker eller andre grøntområder i byer og 
tettsteder. Det åpner for et stort mangfold av aktiviteter og områder for utøvelse.  
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Mål og tiltak  
OOF’s 5 arbeidsområder:  

1. Marka - markagrensa  

2. Byggesonen - grøntstruktur  

3. Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest 

4. Friluftslivets økonomiske rammebetingelser  

5. OOF’s organisasjon – kompetanse – økonomi  

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

Mål 1: Følge opp markaloven og sikre markagrensa  
OOF skal i 2018:  

• følge opp og påse at markaloven og annet lovverk som berører Marka etterleves og 
forvaltes på en god og betryggende måte.  

• si klart fra når det foreslås tiltak eller regelendringer som ikke er i tråd med 
markaloven eller markalovens intensjoner.  

• jobbe for at markagrensa ligger fast og utvide grensa der det er naturlig.  

• avholde kurs i markaloven for våre medlemmer. 

Mål 2: Marka skal være et friluftsområde for hele befolkningen  
 OOF skal i 2018:  

• Jobbe for at regjeringen ikke vedtar forslaget om at el-sykling på stier tillates i Marka.  

• informere og motivere innvandrere og andre mindre aktive grupper om Markas 
muligheter som friluftslivsområde.  

• arbeide for friluftsporter, turveier og lignende som gjør det enklere for ikke-vestlige 
innvandrere og andre grupper å bruke Marka.  

• arbeide for god atkomst til Marka fra bostedene, med vekt på stier, turveier, 
kollektivtransport og utfartsparkering.  
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Mål 3: Tilretteleggingen skal være balansert, i tråd med markaloven 
og skje gjennom god dialog mellom brukergruppene  
OOF skal i 2018:  

• arbeide for god dialog mellom brukergruppene, organisasjonene, grunneierne og 
kommunene for å finne gode omforente løsninger på tilretteleggingen i Marka.  

• arbeide for tilrettelegging som hindrer eller reduserer skade på naturen som følge av økt 
bruk av Marka og endringer i klima.  

• arbeide for at annen tilrettelegging ikke skal være mer omfattende enn nødvendig, slik at 
en unngår å ødelegge viktige naturverdier og muligheter for naturopplevelse.  

• arbeide for at tilretteleggingen skal være størst i avgrensede områder i Markas randsone 
og avta lengre inn i Marka.  

• OOF skal delta i arbeidet med revisjon av Merkehåndboka.  

Mål 4: Flerbruken skal skje på en sikker og trygg måte, i tråd med 
markaloven-, ikke ødelegge verdifull natur og avklares gjennom god 
dialog mellom brukergruppene  

OOF skal i 2018:  

• ha en sentral rolle i løsningen av eventuelle flerbrukskonflikter i Marka.  

• arbeide for at aktivitetene ikke medfører vesentlige skader på naturverdiene og at 
brukere føler seg trygge i Marka.  

• fortsette arbeidet med "Forum for sykling i Marka" samt gjennomføre 
holdningskampanjen "Sykle med hue – vis hensyn" med relevante organisasjoner.  

Mål 5: Naturmangfoldet skal styrkes  
OOF skal i 2018:  

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

• støtte opp om arbeidet med å etablere Østmarka nasjonalpark.  

• arbeide for at Forskriften for skogbruket i Marka (markaforskriften) gjelder for alle 
næringshogster og at meldeplikten inkluderer et godt informasjonsopplegg som sikrer 
reell medvirkning, og at organisasjonene har rett til å komme med begrunnede 
innvendinger som innebærer en klagerett.  

• arbeide for at kunnskapsgrunnlaget om kulturverdiene og naturmangfoldet i Marka 
styrkes. Dette arbeidet skal starte ved at vi samler organisasjonene til et oppstartsmøte.  
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Mål 6: Klimaendringene utfordrer skimuligheter og slitasje  
OOF skal i 2018:  

•  samarbeide med kommunene og organisasjonene for å finne gode løsninger på 
klimautfordringene i Marka som ivaretar både naturen og friluftsaktivitetene.  

Mål 7: Verne om vann og vassdrag i Marka med deres kulturminner  
OOF skal i 2018:  

• bidra til å hindre inngrep i 100-meters-beltet som reduserer opplevelsesverdien, 
vassdragsnaturen og de historiske verdiene.  

• bringe fram et godt kunnskapsgrunnlag om dammer og fløtningsanlegg i Marka, med 
tanke på å bevare mest mulig av de kulturhistoriske verdiene og å ta vare på naturmiljøet 
og friluftslivet i tilknytning til disse dammene og anleggene.  

• bidra aktivt i prosesser der det planlegges endring av dammer og fløtningsanlegg.  

• OOF skal 30. januar sammen med FNF Akershus avholde et medlemsmøte om forslag til 
nedleggelse av dammer i Marka. 

• sammen med Skogselskapet avholde et seminar om samme tema, men utvidet.  

2 Byggesonen – grøntstruktur i medlemskommunene  
OOF skal arbeid for å sikre at befolkningen har god adgang til turveier, attraktive 
friluftsområder og uberørt natur i sine nærområder, for naturopplevelse, rekreasjon, fysisk 
aktivitet og bedre helse.  

Mål 1: Sikre god tilgang til grønne arealer  
OOF skal i 2018:  

• følge opp større planer som for eksempel kommuneplaner og fylkesplaner, VPOR-planer 
(Veiledende plan for offentlig rom), områdeplaner og lignende der overordnede planer 
for grønnstruktur og lignende legges.  

• følge opp planer der grøntområder i kommuneplanene foreslås omregulert til annet 
formål.  

• følge opp forslaget om ”Grønn linje” rundt fortettingsområdene/knutepunktene.  

Mål 2: Sikre en bedre infrastruktur for gange og sykling  
OOF skal i 2018:  

• arbeide for at kommunene lager gode og helhetlige planer for infrastruktur for 
friluftslivets ferdselsårer som turveier, sykkelveier, stier, snarveier og lignende.  

• arbeide for sammenhengende nettverk av grønne korridorer og ferdselsårer mellom 
fjorden, byggesonen og Marka.  
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Mål 3: Styrke mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i 
nærmiljøet  
OOF skal i 2018:  

• arbeide for at innbyggerne har gode muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs i 
sine nærmiljø.  

• arbeide for at særlig utsatte grupper har gode muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet i 
nærmiljø.  

• arbeide for at kommunene vedtar at ingen innbyggere i kommunene har mer en 
250meter til nærmeste turvei eller friluftsområde.  

Mål 4: Sikre naturmangfoldet i byggesonen  
OOF skal i 2018:  

• arbeide for at medlemskommunene utarbeider kommunedelplaner for naturmangfold.  
(Miljødirektoratet har et pilotprosjekt for øyeblikket.)  

• arbeide for sikring av naturmangfold i viktige planer. Sende brev til medlemskommunene 
og gjøre oppmerksom på dette viktige arbeidet og referer til blant annet det arbeidet Ski 
kommune har utført.  

3 Opplæring og aktivitet – brukere som trenger det mest  

 Mål 1: Utjevne forskjeller i kunnskap om og ferdigheter i friluftsliv  
OOF skal i perioden:  

• tilby variert friluftslivsopplæring for nyankomne innvandrere som primær målgruppe.  

• fortsette arbeidet med mottaks- og voksenopplæringsklasser i introduksjon til 
friluftslivet.  

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

• formidle kunnskap om sammenhengen mellom naturopplevelser, friluftsliv og folkehelse.  

• videreføre og videreutvikle vårt opplæringstilbud for våre medlemskommuner i 
samarbeid med medlemsorganisasjonene.  

• arrangere Markadagen i samarbeid med Fylkesmannen og noen av våre medlemmer.  

• sammen med noen av våre medlemmer arrangere "Flerkulturell Frilufttsfest" på 
Sognsvann i september.  

• arrangere ferietilbud på Kjeholmen for barn og familier med minoritetsbakgrunn. 

• arrangere friluftsskole i Asker. 

• styrke fokuset på kurs og kompetanseheving i skole og SFO gjennom "Læring i friluft". 

• fortsette samarbeidet med Rikshospitalet om friluftsaktiviteter på Frognerseteren for 
pasienter og pårørende på barneavdelingen.  
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• gjennomføre prosjektet "Bydel i bevegelse" i Søndre Nordstrand bydel i Oslo.  

• fortsette samarbeidet med ADHD foreningen i Akershus.  

Mål 2 Videreutvikle Frognerseteren Friluftssenter  
OOF skal i 2018:  

• benytte senteret som base for friluftsaktiviteter og opplæring av prioriterte målgrupper 
med blant annet skidager, kanopadling, naturbasert læring, høsting, matlaging på bål m.m. 

• videreutvikle pedagogiske opplegg.  

• benytte senteret til møter, seminarer osv.  

• videreformidle erfaringene med aktivitetene på senteret.  

4 Friluftslivets økonomiske rammebetingelser  

 Mål 1: Bedre de økonomiske rammebetingelsene for friluftslivet i 
regionen 
OOF skal i 2018:  

• skape forståelse i kommunene/fylkeskommunene for at støtte til friluftslivet er godt, 
forebyggende og lønnsomt folkehelsearbeid.  

• sammen med våre medlemmer arbeide for å øke de økonomiske rammene for 
friluftslivet i regionen.  

• støtte og samarbeide med Friluftsrådenes Landsforbund for å få gjennomslag for å øke de 
statlige tilskuddene til friluftslivet.  

• sammen med FNF avholde kurs i tilskuddsportalen.  

5 OOF’s organisasjon – kompetanse – økonomi  

 Mål 1: OOF skal være et kompetansesenter og høringsinstans for 
Marka og byggesonen  
OOF skal i 2018:  

• avgi høringsuttalelser i større saker som gjelder Marka og byggesonen.  

• være en møteplass og kompetanseorgan for medlemmene når viktige saker kommer opp.  

• sammen med Oslofjordens friluftsråd utføre arbeidet med "Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder" i Oslo. 

• avholde seminaret "Barnefattigdom og friluftsliv" sammen med Oslofjordens friluftsråd og 
Friluftsrådenes landsforbund.  

• sammen med Skogselskapet arrangere en faglig skogdag for våre medlemmer.  

• avholde et faglig tungt seminar på høsten.  
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• avholde minst et medlemsmøte. 

• styrke samarbeidet med FNF Oslo og FNF Akershus. 

• sammen med FNF Akershus og FNF Oslo arrangere minst to faglige kurs for våre 
medlemmer.  

• være en støttespiller og organ for samordning og styrking av friluftslivet i regionen.  

• profilere arbeidet overfor politikere og administrasjon i medlemskommunene, blant 
annet "Byråd i Marka" for Oslo Kommune.  

• bidra til etablering av samarbeidsorgan for friluftsliv i kommunene hvor dette faller 
naturlig.  

• delta aktivt i markarådet.  

• revidere ”Håndbok for markaloven”.  

• informere medlemsorganisasjonene og kommunene jevnlig, gjennom nyhetsbrevet 
”Friluftsnytt”.  

• være aktiv på sosiale medier.  

• lage nye nettsider.  

• besøke i alt seks ordførere/rådmenn i medlemskommunene.  

• holde et høyt kompetansenivå internt gjennom rekruttering og skolering av 
medarbeidere.  

Mål 2: Sikre en forutsigbar og stabil økonomi for å trygge drift og 
prosjekter i OOF  
OOF skal i 2018:  

• ha god oversikt over organisasjonens økonomiske situasjon.  

• arbeide offensivt for å sikre midler til drift og aktiviteter gjennom basis- og 
prosjektfinansiering, og holde seg oppdatert på hva som er tilgjengelig av mulig 
prosjektstøtte.  

• arbeide for at prosjekter som går over flere år, får forutsigbare, flerårige tilskudd.  

• synliggjøre verdien av økonomiske bidrag ovenfor de som finansierer organisasjonens 
drift og prosjekter.  

 


