Friluftslivets fellesorganisasjon
Adresse: Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO
Telefon: 23 31 09 80, Telefaks: 23 31 09 89, E-post: post@frifo.no, Nettsted: www.frifo.no
Org. nr.: 971 262 834, Kontonr: 7154.05.51671
__________________________________________________________________________________________________________

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oslo, 23.5.2014
SØKNAD OM TILATLESE TIL ORIENTERINGSSTAFETT INNENFOR
SKJENNUNGSÅSEN FRILUFTSLIVSOMRÅDE - HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til brev av 9.5.2014 angående høring av søknad om tillatelse til å gjennomføre
orienteringsstafett innenfor Skjennungsåsen friluftslivsområde.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 15 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen over 724.000 medlemskap. En av hovedoppgavene til FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget
for å drive friluftsliv og tilrettelegging for aktivitet.
FRIFO er derfor opptatt av at vi forvalter naturen på en bærekraftig måte, herunder hensynet til
naturopplevelse og friluftsliv.
Bakgrunn
Det er søkt Oslo kommune om tillatelse til å gjennomføre en orienteringsstaffet der flere poster
ligger innenfor Skjennungsåsen friluftslivsområde, som er vernet etter markaloven.
Formålet med vernet av Skjennungsåsen er å bevare de naturopplevelsesverdiene som har særskilte
kvaliteter for friluftslivet og å bevare et mye brukt friluftslivsområde uten større inngrep og
tilrettelegging.
Vurdering av søknaden
FRIFO er opptatt av å få folk ut i naturen, enten den er organisert eller uorganisert. Dette er viktig
både for naturforståelsen og folkehelsen. Vi har samtidig forståelse for begrunnede
ferdselsrestriksjoner av hensyn til sårbare arter eller naturtyper.
FRIFO mener orientering i utgangspunktet er en positiv aktivitet som det er viktig å stimulere til. Vi
har vanskelig for å se at det planlagte orienteringsløpet vil være et problem for friluftslivet eller
naturen i området.
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For det første vil det ikke være noen større naturinngrep eller tilrettelegging i forbindelse med
arrangementet. Kun noen høyst midlertidige orienteringsposter. Vi mener derfor at tiltaket ikke
strider mot verneformålet på dette punktet.
For det andre er det lite sannsynlig at et orienteringsløp av denne størrelsen vil ha noen negativ
effekt av betydning på naturen. Vi har gått gjennom en rekke undersøkelser som er blitt gjort etter
store orienteringsløp i Sverige med opptil 14.000 deltakere. Disse undersøkelsene viser at
orienteringsløp i svært liten grad har negativ effekt på naturen og fører ikke til varige skader på
naturen.
Konklusjon
FRIFO kan ikke se at det planlagte arrangementet strider mot verneformålet, og etter vår vurdering
heller ikke er noe problem for natur og friluftsliv.
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