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Innspill til kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo 
 
Vi viser til høring av kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo kommune 2020 med 
høringsfrist 18. desember 2020. Oslo Idrettskrets ønsker med dette å komme innspill til høringen. 
 
Oslo Idrettskrets er osloidrettens felles interesseorganisasjon og vi representerer 636 idrettslag med 
276.942 medlemskap. Til sammen er det tilbud innen 150 ulike idrettslige aktiviteter i spennet fra 
fotball, med 33.754 aktive medlemmer, og ned til dragbike (motorsport) og dragebåt (padling), med i 
underkant av 20 aktive medlemmer. 
 
Oslo Idrettskrets er opptatt av at idrettsanlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet er tema når 
byen planlegges for fremtiden. Idrettsanlegg er viktig del av den nødvendige sosiale infrastrukturen i 
både nye og gamle boområder. Idrett engasjerer store deler av befolkningen, og blant barn og unge er 
idrett den klart dominerende fritidsaktiviteten. Idrettsanlegg har også stor betydning som møteplasser 
i lokalsamfunnet. 
 
I denne omgang har vi dessverre ikke hatt mulighet til å gå igjennom alle detaljer i kartgrunnlagene – 
til det er saksgrunnlaget for omfattende. Vi registrerer derimot at det vi kategoriserer som 
idrettsparker defineres ulikt fra sted til sted; noen steder er idrettsarealer og aktiviteten på disse 
fremhevet som en kvalitet som er relevant for arbeidet, mens andre steder er tilsvarende arealer og 
aktivitet utelatt fra oversikten. Eksempler på dette er at hele Voldsløkka Idrettspark og Bjølsenfeltet er 
tatt med, inkludert haller og andre faste installasjoner, mens Nordstrand Idrettspark, “Niffen”, ikke er 
tatt med. For oss gir dette lite mening, og det gir en svært upresis angivelse av “friluftsområde”. 
 
I høringsbrevet bemerkes det at «Resultatet av prosjektet vil bli et temakart, og er ikke juridisk 
bindende. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av 
friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Kunnskapsgrunnlaget kan også 
brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv.» 
 
Ut fra saksgrunnlaget har vi visse problemer med å identifisere den praktiske konsekvensen for 
idretten, men vi er bekymret for at det skal bli vanskelig å drive forvaltning og videreutvikling av 
idrettsparkene i byen. I beste fall vil arbeidet være med å sikre arealer til idrett og fysisk aktivitet. I 
verste fall bidrar arbeidet til at store områder i byen blir «låst» i en 2020-tilstand uten muligheter for 
å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet i fremtidens Oslo. Skal dette arbeidet være styrende for 
idrettens muligheter i byen er det bemerkelsesverdig at mulige interessekonflikter ikke har blitt 
identifisert og omtalt. 
 
Oslo Idrettskrets ønsker til slutt å bemerke at vi tidligere har bedt Oslo kommune om et tilsvarende 
arbeid for idrettsarealer i byen. Dette har kommunen vist liten interesse for. Vi mener det er å forvente 
at et tilsvarende arealprosjekt også gjennomføres for byens idrettsarealer. 
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