
"Kysten som "utslagsvask" og rekreasjonsområde. 
Er det forenlig? Hva er utfordringene?" 









Oslofjordens Friluftsråd 
 

  

• Stiftet 1933   

• Første i Norden  

• 31 medlemskommuner,  

• 1,5 mill. mennesker i 
medlemskommunene 

 



Sikring av områder 



Antall friområder 
langs Oslofjordkysten 
  

Vestfold: 

Ca 300 

  

Buskerud: 

Ca 45 

  

Østfold:  

Ca 230 

  

Oslo og Akershus: 

Ca 130 

 



Småbåtlivets naturhavner, fra lune naturhavner til… 
 

 

 

     



..blankskurte skjær 



Arenaer for friluftsliv  

• Kysten, sjøen og «havets 
kanter» 

• Marka   

• Fjellet  

• Grønne nærmiljø-områder 



Vannets mentale effekt 

• Et viktig turmål, rasteplass eller 
stopp 

• Sanse vannet 

• Å se det åpne rom, horisonten 

• Variasjon og mangfold 

 



Fjellets entusiaster…………… 

• "Jeg har sett nok fjell, men jeg 
har sett for lite hav og bølger. Jeg 
kan se på bølger i timevis. Den 
som har bølger å se på trenger 
ikke kjede seg." A. Næss 
stortrivdes i båt i Indre Oslofjord, 
enten sola skinte eller det 
styrtregnet. Vi gikk i land på 
øyene også ... 

 

 



  



Skjærgårdstjenesten 
 

 

• Etablert 1992  

• OF sekretariat 

• 20 talls båter i hele 
fjorden i 11 drifts-
enheter 

• 50.000 sekker hvert år 

• Finansiering 50/50 
stat/lokale område, der 
OF betaler 5% 

 



Toaletter og søppel var grunnlaget  

 



Kyststiene 
 

 

 Sammenhengende turstier i 
det kystnære landskapet 
hvor også 
strandpromenader i 
bymessige strøk inngår 

• binder offentlige friområder 
sammen  

  

 





Friluftsliv på asfalt 







Kystleden  
 

• Oppstart i 1997 

• Ny bruk av offentlige 
bygninger 

• 53 hytter 

• Over 30.000 
gjestedøgn 

 

 

 

 



Kommandantboligen, Østre Bolæren 



Båthuset i Røyken 

 









Natur- og friluftsvei- 
ledning 
  

 

• Kurs for ansatte i 
skoler, skole-
fritidsordninger og 
barnehager 

• Klasseveiledning 

• Ferieklubber 

 



Natur- og friluftsvei- 
ledning 

 

• Undervisningen i tråd 
med læreplaner, foregår 
utendørs 

• Bidrar til fysisk aktivitet 
og sosial læring 

• Seniorturer, 
naturlosturer 







Marin forsøpling - definisjon 

Foto: Bo Eide 



Hvor stort er problemet? 



Plast er verstingen 



Gjør stor skade på mange dyr 
 



• OF har vedtatt å arbeide for 
å redusere det marine 
avfallet. 

• OF ønsker et rent, ryddig og 
giftfritt miljø.  

• Våre friområder skal renses 
for marint avfall, 

• skjærgårdstjenesten skal 
engasjeres og  

• natur- og friluftsveilederne 
skal arbeide med 
saksområdet. 

 
 
 

Hva gjør Oslofjordens Friluftsråd? 



• Skjærgårdstjenesten og 
strandrydding 

• OSPAR-registreringen i Ytre 
Hvaler nasjonalpark 

• Samarbeider med Hold Norge 
rent om strandryddedagen 

• Deltar i nasjonale og 
skandinaviske prosjekter  

OFs engasjement - forts 
 



• Besøkende til strendene 
(direkte) 

• Ulovlig søppeldumping 
(direkte og indirekte) 

• Utslipp fra 
industri/virksomheter (direkte 
og indirekte) 

• Dårlig avfallshåndtering 
(direkte og indirekte) 

• Dårlige avløpssystem (direkte 
og indirekte) 

• Forsøpling i byene (mest 
indirekte) 

• Forsøpling langs veier (mest 
indirekte) 
 

• Sjøfart 

• Fritidsbåter 

• Yrkesfiske 

• Annet fiske 

• Akvakultur 

• Offshore 

 

Landbaserte kilder:                             Sjøbaserte kilder: 



Krevende å rydde 



Fremmede marine arter i 
Oslofjorden 

 

 

 



Utfordringer knyttet til opplevelse av natur i 
endring 
• Nye arter i vann 

• Nye arter på land 

• Økt erosjon og slitasje på natur 
og tilrettelegging 

• Gjengroing 

• ”Kryp” 

• Avfall og mikroplast 

 

 



Utfordringer knyttet til menneskers endret 
bruk 
• Tilgang til kysten et 

knapphetsgode 

• Privatisering og parkifisering 

• Økt båttrafikk 

• Forsøpling og nye produkter  

• Mikroplast 

• Brukerkonflikter 


