
En fjord i krise – som kan reddes

For fjorden og friluftslivet siden 1933



23 kommuner med 
grense mot 

fjorden, fra Halden 
til Larvik

1 719 126
Innbyggere 

Totalt standlinje
4 102 km



Organisasjon



”Op til kamp for Oslofjorden! 
Det gjelder den opvoksende
slekt og de kommende slekter. 
Stor-Oslo steller sig ille, om 
man på disse områder ikke 
våkner til handling.”

1933:





Mot 2,5 millioner



Strandsoneareal på fastlandet (dekar), etter 

region, arealstatus, statistikkvariabel
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Potensielt tilgjengelig areal



Økologisk kollaps? 

Antall voksne torsk fanget i nottrekk. 
Kilde: Havforskningsinstituttet, Flødevigen



Uønsket algevekst

Ålegress med god vannkvalitet og overgrodd med trådalge. Foto: Niva 



Mer nedbør på kortere tid

Mer vann inn i renseanleggene - utslipp av overvann

Større utvasking av fosfor, nitrogen og partikler fra jordbruket



Problemene starter ikke
rett ved fjorden



Problemene starter 
ikke ved fjorden

Siden 90-tallet har avrenningen 

fra jordbruket økt med 20%

Regner det her …  

ender vannet i Oslofjorden



63 tiltak for å redde
fjorden og friluftslivet

◦ Vern av helheten i naturmiljøet i og ved 
Oslofjorden

◦ Sikre nye områder for allmennheten

◦ En bedre forvaltning av dagens 
friluftsarealer

◦ Fremme god friluftskultur og inspirere til 
friluftsliv



Miljø

Friluftsliv

Forvaltning

Oslofjordrådet



Tilførsel av nitrogen 
og fosfor må reduseres



Redusere avrenning fra
landbruk, anlegg og vei



Øke tilgjengelige arealer



Tilrettelegge for økt bruk



Sett Oslofjorden på dagsorden
• Ta inn Helhetlig tiltaksplan i alle kommunale planprosesser
• Gå sammen om innspill til nasjonal politikk
• Ta Oslofjorden inn i skolen og skolene ut i fjorden

Ta vare på miljøet
• Oppgrader avløpsnett og renseanlegg - tenk stort og sirkulært
• Registrer og ta vare på elver, bekker og våtmarksområder
• Følg opp avrenning fra landbruk og andre inngrep
• Legg til rette for effektiv innsamling av søppel og båtseptikk

Legg til rette for friluftslivet
• Sikre strandarealer for allmenheten – lag gode reguleringsplaner og følg dem
• Styrk innsatsen for tilrettelegging og skjøtsel
• Legg til rette for et godt samarbeid med frivillig sektor

Hva kan og bør kommunene gjøre?



Ta vare på miljøet
• Stille strengere krav til rensing av kommunale avløp
• Stille strengere krav til rensing av forurenset overvann fra veier
• Styrke vernet av kantsoner langs vassdrag
• Revidere regelverk for gjødsling
• Innføre regionale reguleringer av landbruket for å redusere avrenning
• Etablere flere fredingssoner for fiske og fangst
• Øke innsatsen på tilsyn og oppsyn

Legg til rette for friluftslivet
• Sette av 300 mill kr til oppkjøp av eiendommer
• Øke bevilgningene til skjøtsel og tilrettelegging av friluftslivsområder
• Styrke strandsonevernet og oppfølging av ulovligheter

Hva kan og bør staten gjøre?



«For fjorden og friluftslivet!»


