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Informasjons- og besøkssenter for Oslofjorden

Asker - det naturlige førstevalget for et informasjons- og besøkssenter for Oslofjorden

I forslaget til «Helhetlig plan for Oslofjorden», foreslår Miljødirektoratet å opprette et
informasjons- og besøkssenter. Hensikten med senteret er å øke kunnskapen om verdien av
Oslofjorden i befolkningen og mobilisere til innsats. Vi mener Asker er det naturlige
førstevalget for et besøks- og informasjonssenter for Oslofjorden.

Asker har en 17 mil lang kystlinje til Oslofjorden
Asker kommune har den lengste kystlinjen av de 32 kommunene langs Oslofjorden. Den 17
mil lange kystlinjen gir livskvalitet for innbyggerne og krever en bærekraftig forvaltning som
skal sikre livet og naturmangfoldet i og ved fjorden for fremtidige generasjoner. Det ansvaret
o g d en p likt en ha r A ske r ko mmu ne b e kref te t o g f orst e rke t ved å le gge FN’s bære kraf t små l t il
grunn for alt vi gjør. Vår helt nylig vedtatte samfunnsdel i kommuneplanen er bygget opp
rundt bærekraftsmålene

Asker – lett tilgjengelig for store deler av befolkningen
Asker ligger i et av Norges tettest befolkede områder og har god infrastruktur. Et
opplevelsessenter her vil være lett tilgjengelig for en stor del av befolkningen; skoleklasser
og familier, privat og offentlig næringsliv, forvaltning og politikere.

«Kunnskap er viktig og avgjørende for engasjement, og for øke befolkningens evne og lyst
til bidra i ivaretakelsen av fjorden» – står det i planen. For å skape et sterkt og langsiktig
engasjement, er det viktig at befolkningen får erfare Oslofjordens muligheter og utfordringer
gjennom egne opplevelser.

Asker har bygg og infrastruktur på plass for et informasjons- og besøkssenter
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Asker har allerede mange attraksjoner, aktiviteter, infrastruktur og bygg på plass for et 
informasjons- og besøkssenter for Oslofjorden.  Det gjør at vi kan starte opp i morgen. 
Samtidig har Asker store utviklingsmuligheter. Nye Slemmestad er i støpeskjeen og har 
både planer og plass til nye attraksjoner og aktiviteter som vil styrke målsettingen om å øke 
kunnskapen og engasjementet om Oslofjorden i befolkningen 
 
Oslofjordmuseet i Vollen er et mulig utgangspunkt for opplevelsene. Museet er en sterk 
formidler av kystkultur og et senter for pedagogisk formidling – både digitalt og fysisk.  
 
 
Asker har store utviklingsmuligheter - ved fjorden 
I Slemmestad ligger Geologisenteret som formidler Oslofjordens skapelseshistorie og hvor 
du kan se fossiler fra trilobitter fra den gangen området lå under hav. Dette senteret er det 
store planer for når utbyggingen av «nye» Slemmestad starter. Her planlegges det boliger, 
marina, spisesteder og butikker vegg i vegg med et kompetansesenter for marin forsøpling. 
Det er en videreføring av analysesenteret Oslofjorden friluftsråd og Mepex har i Slemmestad 
i dag. En rekke kunnskapsmiljøer er allerede samlet her og vil også kunne være en del av et 
informasjons- og besøkssenter med spennende familieaktiviteter.  
 
Her skal også Asker kommune etablere et innbyggertorg som blir en viktig møteplass 
mellom kommunen og innbyggerne for ulike aktiviteter, kurs og formidling. Frivillighet og 
samskaping er allerede en modell satt i system i Asker. 
 
VEAS, som er Norges største vannrenseanlegg, ligger i gåavstand fra Slemmestad sentrum. 
Her planlegges et unikt «Vannhus», hvor deler av området vil være tilgjengelig for 
publikumsformidling.  
 
 
Bærekraftig og sirkulært næringsliv som tar vare på fjorden 
På Tofte har Statkraft etablert en næringspark. Her er landets første lukkede 
skrogvaskeanlegg for fritidsbåter under etablering, og vi har landets første pilotanlegg i full 
drift i Vollen. Det erstatter bruk av forurensende bunnstoff, og er et viktig bidrag til å unngå 
spredning av mikroplast. Her er det planer om en større sirkulær næringspark i samarbeid 
med næringsklyngen No Waste! På Tofte finner vi også Maud, polarskuta til Roald 
Amundsen. 
 
 
En sanselig opplevelsesreise til begeistring - og bekymring   
Kyststi, padleled og en hurtigbåt binder alle knutepunktene langs kysten sammen, og «veien 
mellom» blir en del av opplevelsen. Det er tilrettelagt for mange fritidsaktiviteter til lands og til 
vanns. Oslofjorden friluftsråd har ansvar for friområdene langs fjorden og tilrettelegger for 
friluftsliv og aktiviteter for alle, og formidler kystliv og kystkultur for skoleklasser og 
barnehager.  
 
Alt ligger til rette for en spennende destinasjonsutvikling og en «blå tråd» med tanke på å 
engasjere befolkningen til å sette pris på og ta vare på Oslofjorden og kystkulturen. Her 
tenkes alt fra akvarium og spisested under vann med spennende smaksprøver fra egen 
høsting i hengende hager, til nyttige opplevelser som strandryddeaksjoner kombinert med 
workshops der familiene får lage kunst av marint avfall.      
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Med så mange spennende aktører med på laget har vi stor tro på at vi sammen kan 
mobilisere befolkningen til å ta vare på Oslofjorden og sikre en bærekraftig forvaltning av 
livet i og ved fjorden. Vi vil derfor anmode om et møte med Klima- og miljødepartementet for 
en videre dialog om hvordan vi kan bidra til å realisere planene om et informasjons- og 
besøkssenter for Oslofjorden som et fyrtårnsprosjekt, i Asker. 
 
 

 
 
 
 
 
På vegne av alle aktørene, 
 
 
Med vennlig hilsen 
Lene Conradi 
Ordfører Asker kommune  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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