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Strategi for Oslofjordens Friluftsråd 2022-2028 

Vedtatt av årsmøtet 2022 
 
 
 
 

Innledning 
Dette er Oslofjordens Friluftsråds strategiplan for perioden 2022 til 2028. Den tar utgangspunkt i 7 
av FNs mål for bærekraft, og er vedtatt av OFs årsmøte som retningsgivende for organisasjonens 
innsats. Strategien underbygges av et handlingsprogram som vedtas av styret og årlige 
arbeidsplaner for administrasjonen. 
 
 

For fjorden og friluftslivet 
Oslofjordens Friluftsråd er en ideell organisasjon som arbeider for en ren Oslofjord i økologisk 
balanse, som er tilgjengelig for friluftsliv. Medlemmene er kommuner og fylkeskommuner som er 
engasjert i planlegging og forvaltning av arealene i og omkring Oslofjorden. Sammen skal vi bidra 
til å:  
 

- ivareta og forbedre naturressurser og miljø i og omkring Oslofjorden 
- bedre tilgjengeligheten til Oslofjorden og kystsonen 
- tilrettelegge for, og drive opplæring i, bærekraftig friluftsliv 
- bistå kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med planlegging og  
  forvaltning av områder og anlegg for friluftsliv. 

 
Et viktig arbeidsgrunnlag er regjeringens Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et 
aktivt friluftsliv som ble lansert våren 2021.  
 
 

Et bærekraftig samfunn rundt Oslofjorden 
Oslofjorden er i en økologisk krise, samtidig som kystsonen er i ferd med å bli bygget ned. 
Oslofjordens Friluftsråd legger til grunn at naturen i og omkring Oslofjorden har sin egenverdi, 
samtidig som den er av stor betydning for livskvaliteten til menneskene som bor eller er på besøk i 
området. Denne strategien skal være retningsgivende for OFs innsats for å gjenskape et økologisk 
og sosialt bærekraftig samfunn rundt Oslofjorden. Utgangspunktet er seks sentrale mål i FNs 
bærekraftstrategi. 
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FNs mål: God helse og livskvalitet 
OFs mål: Oslofjorden er en arena for livskvalitet 
Fysisk aktivitet og kontakt med naturen er grunnleggende for god helse og 
livskvalitet. OF skal bidra til at naturen i og omkring Oslofjorden restaureres og 
tilrettelegges for bærekraftig friluftsliv. Gjennom egen innsats og samarbeid med 

Skjærgårdstjenesten, kommunene og fylkeskommunene, og sivilsamfunnet skal 
OF bidra til skjøtsel og tilrettelegging av områder. OF skal inspirere til økt bruk av fjorden. 
Kystleden skal gi muligheter for aktivitet og gode opplevelser. OF skal bidra til et nettverk av 
kyststier og god informasjon til publikum for å tilgjengeliggjøre områder og motivere til aktivitet. 
 
 

FNs mål: God utdanning 
OFs mål: Befolkningen har god kunnskap om fjorden og friluftslivet 
Bærekraftig friluftsliv og gode holdninger må læres. OF skal bruke sin kunnskap 
og innsikt til å lære opp andre, både friluftslivsutøvere og beslutningstakere. OF 
vil bidra til at skolene i større grad tar i bruk de mulighetene som Oslofjorden gir 
for undervisning i alle fag. OF skal også dele sin kunnskap gjennom gode faglige 
råd til sine eiere og samarbeidspartnere. 
 

 
FNs mål: Mindre ulikhet 
OFs mål: Alle kan glede seg over Oslofjorden 
Nedbygging og privatisering reserverer fjorden for noen få. Gjennom Kystleden 
skal OF bidra til at alle kan oppleve kystkultur og friluftsliv på enkle og særegne 
overnattingssteder. OF skal bidra til sikring av strender og friområder for 
allmennheten, blant annet ved å mobilisere økonomiske ressurser for kjøp av 
privat eiendom og ved å bidra til at prinsippene i allemannsretten holdes i hevd. Videre skal OF 
forsvare allemannsretten ved å anbefale at det skal reguleres mindre til utbygging i strandsonen, 
gis færre dispensasjoner, og at ulovlige stengsler blir fjernet. OFs tilbud om aktiviteter og 
opplæring skal være tilgjengelig for alle. 
 
 

FNs mål: Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
OFs mål: Friluftslivet er tilpasset naturens tåleevne og bidrar til sosial 
bærekraft 
Området rundt Oslofjorden er Norges tettest befolkede og kystlinjen er under 
sterkt press. OF skal overvåke arbeidet med arealplanlegging i kommunene og 
vokte strandsone og miljø. Friområder skal forvaltes bærekraftig gjennom egen 
innsats og i samarbeid med Skjærgårdstjenesten. Gjennom Kystleden skal OF bidra til å ta vare på 
bygg som ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Dette gir mindre nybygging og gjør det 
mulig å bevare og formidle tradisjonell kystkultur. 
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FNs mål: Livet i havet 
OFs mål: Oslofjorden er en levende fjord 
Oslofjorden er i krise. Dårlig vannkvalitet, forsøpling og økologisk ubalanse er et 
resultat av menneskelig påvirkning. Årsaker og utfordringer er godt beskrevet i 
Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. OF skal arbeide for å reetablere god 

bunnflora og -fauna, god vannkvalitet og økologisk balanse i fjorden, blant 
annet gjennom overvåking, formidling av kunnskap og påvirkning av beslutningstakere. OF skal 
også legge til rette for, og utføre, praktiske tiltak som rydding av avfall og fjerning av fremmede 
arter, samt ha en beredskap for å bidra ved akutt forurensing. 
 

  

FNs mål: Livet på land 
OFs mål: Naturverdiene rundt fjorden er ivaretatt 
Naturmiljøet på land rundt Oslofjorden har unike biologiske kvaliteter og høy 

verneverdi. Stort press fra utbygging og friluftsliv krever god forvaltning og 
naturvennlig tilrettelegging. OF skal arbeide for å ivareta og forbedre viktige 
biotoper og naturområder, spre kunnskap og forståelse for vernebestemmelser 
og drive en aktiv skjøtsel for å sikre leveområdene til planter, fugle- og dyreliv. I forvaltning av 
friluftslivsområder skal hensynet til naturverdier og friluftsliv alltid balanseres. 

 
 
 

FNs mål: Samarbeid for å nå målene 
OFs mål: Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden blir gjennomført 
Reetablering av et godt miljø i Oslofjorden krever kunnskap og politisk vilje hos 
mange aktører, både myndigheter og i det sivile samfunn. OF vil ta aktivt del i 
arbeidet med å følge opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. OF skal 
koordinere og samarbeide med alle relevante aktører, slik at kunnskap blir 

omsatt i handling. 
 
 
 
 


