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En helhetlig plan for Oslofjorden 

• Oslofjorden er påvirket av mye bruk. 
Det krever god, helhetlig forvaltning.

• Miljøtilstanden er dårlig, men det er 
enighet om at det haster å gjøre noe. 

• Det er stort engasjement og mange 
som jobber hardt for en friskere fjord. 
Vi må samordne og forsterke det 
positive som allerede skjer.

• Målet er god miljøtilstand, restaurering 
av viktige naturverdier, et aktivt 
friluftsliv, og å ta vare på 
naturmangfoldet. 
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Tilstand og påvirkning
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• Miljøtilstanden er dårlig

• Torsken er nesten borte

• Tareskogene forsvinner 

• Ærfuglen dør

• Friluftsliv blir hindret av stengsler

• Påvirkning

• Landbruk og avløp er sammen med 
klimaendring de største bidragsyterne til 
overgjødsling og nedslamming av fjorden.

• Miljøgifter gjør at fisk og skaldyr ikke kan 
spises i noen områder

• Trålfiske er en påvirker på bunnliv og fisk

• Tilgangen til fjorden er hindret av ulovlig 
oppsatte gjerder og bygg Kilde: Espeland SH. & H. Knutsen. 2019

Mengde torskefisk

• Rød: Torsk (voksen)

• Blå: Hvitting (voksen)

• Sort: Lyr (voksen)



Men bildet er ikke bare svart!

• Sjøørreten har vendt tilbake og tatt 

seg opp etter innsats fra mange

• Oslo kommune har iverksatt en 

aksjon mot ulovlige stengsel og 

bygging i strandsonen

• Forbud mot fritidsfiske etter torsk vil 

gi resultater om alle følger reglene

• Skarv, sel og nise greier seg bra
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Tiltak i sammenheng

• Det er ikke ett tiltak alene som kan 

redde fjorden. Planen inneholder 63 

ulike tiltak og 19 punkt for nødvendig 

kunnskapsinnhenting

• Mange av tiltakene forutsetter at ulike 

sektorer blir involvert og bruker sine 

virkemidler samtidig
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Tiltak: Landbruk

• Redusere avrenning fra landbruket

• Iverksetting av regionale forskrifter 

for jordarbeiding (pløying)

• Revidere gjødselvareforskriften for 

å redusere avrenning av gjødsel

• Økt tilsyn med, og handheving av 

kravet om kantsoner som 

motvirker erosjon og avrenning 

langs vassdragene
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Tiltak: Forurensning

• Strengere håndheving av krav til 

utslipp av avløpsvann og styrking 

av innsatsen med tilsyn og 

oppfølging av at kravene 

overholdes

• Forbud mot tømming av septikk

fra fritidsbåter gjennom lokale 

forskrifter innen utgangen av 2022 

der det er grunnlag for dette

• Redusere tilførsel av miljøgifter

• Redusere mengden marin 

forsøpling i og ved Oslofjorden 

gjennom tilskudd til opprydding
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Tiltak: Fisk og fiske

• Kartlegging av alle nåværende og 

tidligere gytebekker for sjøørret og 

prioritere koordinerte tiltak for 

forbedring av gyting og oppvekst.

• Minst ett freda område for hummer i 

hver kommune

• Fortsatt tiltak mot fiske av torsk 

• Vurdere regulering av trålfisket ved 

evaluering av kysttorsktiltak i 2022
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Tiltak: Restaurering

• Utarbeide en strategisk plan for 

restaurering av vassdrag for 

perioden 2021-2030

• Prioritere restaurering av 

naturverdier i vatn ved fordeling av 

tilskudd til vassmiljøtiltak

• Åpning av vegfyllinger som er til 

hinder for vanngjennomstrømming 

og sirkulasjon der det er mulig

• Utvikle veileder og plan for 

restaurering av marin natur for mer 

restaurering i kommunene
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Tiltak: Friluftsliv

• Etablere et kystsonenettverk med 

kommuner, fylkeskommuner og 

statsforvalter for å forbedre kompetansen 

om forvaltning av areala i strandsona og i 

sjøområda, blant annet på det juridiske

• Sikre en streng praktisering av plan- og 

bygningsloven § 1-8 med byggeforbud i tråd 

med SPR for strandsona

• Videreføre og støtte kommunenes 

kulturmiljøarbeid gjennom oppfølging av 

kommunale kulturminneplaner med særlig 

fokus på tiltak knytt til sjørelaterte 

kulturminner og kulturmiljø
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Naturinformasjonssenter for Oslofjorden

• Kunnskap er viktig for engasjement, og dermed 

også viktig for å øke folks evne og lyst til å ta 

vare på Oslofjorden

• Plasseringa av et slikt senter er ikke avgjort

• Miljødirektoratet vil lyse ut tilskuddsmidler

• Pengene kan enten gå til å utvide et 

eksisterende senter, eller man kan søke om 

penger til etablering av et nytt senter. 
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Vi etablerer et Oslofjordråd

• Alle har et ansvar for å gjøre det 

som er nødvendig. 

• KLD vil derfor etablere 

Oslofjordrådet. 

• Oslofjordrådet skal: 

• Møtes hvert år 

• Dokumentere status for tiltakene

• Utveksle erfaringer

• Sikre oppfølging og framdrift av de 

ulike tiltakene
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Oslofjorden har mye å by på!
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Takk for oppmerksomheten!

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv (regjeringen.no)

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf

