
For fjorden og friluftslivet siden 1933

Økonomi 
For hver krone kommunene bidrar med, skaffer vi tre nye til 
friluftsformål! 
I 2018 brukte OF ca 30 millioner kroner på friluftsliv. 
Kontingentene fra kommunene utgjorde sju millioner, eller 23% 
av inntektene. Det betyr at for hver krone kommunene betaler, 
skaffer OF tre nye til friluftsformål. 

Kommunenes felles verktøy for å fremme 
en ren fjord og friluftsliv fra Halden til Larvik:
•  Sikrer og utvikler områder for friluftsliv
•  Arbeider for en ren fjord
•  Sprer kunnskap om natur og friluftsliv
•  Bidrar til Skjærgårdstjenesten med sekretariattjeneste og økonomisk tilskudd
•  Vakthund for friluftslivet i planprosesser
•  Lokal kunnskap om hele fjorden!

Utsikt fra Tjønneberget mot Færder fyr.

Kontingenter 
kommunene

Brukerbetalinger

Oppdrag for kommuner og fylkeskommuner

Kontingenter 
fylkeskom.



Tjenester og arbeidsområder

Areal
Ingen andre steder er presset på 
strandsonen større enn i 
Oslofjorden. OF gir økt 
tilgjengelighet! Egne eiendommer 
og avtaler med grunneiere som 
sikrer ca 400 friområder på til 
sammen 18.000 dekar for fremtidig 
friluftsformål.

Kystled
Med 63 hytter og over 30.000 
overnattingsdøgn i 2018 er 
kystleden en suksesshistorie.

Høringspart og vaktbikkje
Årlig går vi gjennom og uttaler vi 
oss om kommuneplaner og andre 
planer der friluftslivet er berørt. 
OF tar også på eget initiativ tak i 
strandsonesaker.

Aktivitet
 OF driver ute-undervisning og 
aktiviter.  I 2018 var over 18.000 
deltakere innom et av våre 
arrangementer. 

Kompetanse og utredninger 
OF har en bred kompetanse på 
friluftsliv som etterspørres av 
kommuner, fylkeskommuner og 
Staten. Noen aktuelle arbeidsfelt er 
marin forsøpling, stillehavsøsters, 
kyststier og nasjonalparkene.

Kyststi
OF jobber med kyststier på flere 
plan, både på eget initiativ og 
prosjekter sammen med andre. 

Tilrettelegging for friluftsliv
• Bindeledd mellom kommunene og frivilligheten
• 63 overnattingssteder tilgjengelig for allmenheten
• Etablering og forvaltning av kyststier
• Svaibøyer og kajakkstativ
• Rydding av avfall og stillehavsøsters

Natur og friluftsopplæring
• Kursopplegg for elever og lærere
• Uteaktiviteter for barnehager
• En rekke forskjellig kurs
• 18 000 deltakere i 2018 www.oslofjorden.org


