
Asker er klare for et felles krafttak for å friskmelde Oslofjorden 

Av Lene Conradi, ordfører og Elisabeth Holter-Schøyen, leder for utvalg for samfunnstjenester 

Tilstanden i Oslofjorden er alvorlig. Forurensning, forsøpling, klimaendringer og utbygging i 

strandsonen fører til press på natur- og friluftsverdier. For å snu den negative utviklingen lanserte 

klima- og miljødepartementet våren 2021 en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Asker er klare 

for å bidra på flere områder i arbeidet med å gjøre fjorden frisk igjen.  

Utviklingen må snus og det haster! 

For de fleste av oss er Oslofjorden en perle som byr på idylliske naturopplevelser. Samtidig ser vi at 

miljøtilstanden og dermed også friluftsverdiene stadig forringes. Torsken forsvinner, tilgangen til 

strandsonen blir dårligere og fremmede arter, som stillehavsøsters, etablerer seg i fjorden vår. 

Utviklingen må snus og det haster.  

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden 

Dette poengteres i tiltaksplanen for Oslofjorden, som beskriver hvordan vi skal bevare arter, natur og 

friluftsinteresser gjennom tiltak som naturinformasjon og reduksjon av utslipp fra avløp, avrenning 

fra jordbruket og tilførsel av søppel og mikroplast.  

For å følge opp planen trengs et felles krafttak av alle kommunene rundt fjorden, med staten som 

pådriver. Det er nå store etterslep på miljøinvesteringer i avløpssektoren og i landbruket og vi 

trenger statlige tilskuddsordninger for å håndtere etterslepet. Andre tiltak som snarlig må på plass er 

et forbud mot tømming av båtkloakk i sjøen, flere bevaringssoner for hummer og opprydding av 

marin forsøpling.  

Et besøkssenter ved Oslofjordmuseet i Vollen 

Tiltaksplanen for Oslofjorden foreslår også etablering av et nytt besøkssenter for Oslofjorden, for å 

øke kunnskapen og dermed folks evne og lyst til å ta vare på fjorden. 

Vi mener at besøkssenteret bør lokaliseres til Asker og bli en del av Oslofjordmuseet i Vollen. 

Askerbøringene har med sin 17 mil lange kystlinje lange tradisjoner for bruk av fjorden og 

Oslofjordmuseet er allerede en sterk formidler av kystkultur. Et besøkssenter her vil skape gode 

synergier med Askers maritime arv. Beliggenheten ved fjorden er ideell og vi har mange sterke 

samarbeidspartnere i kommunen. 

Ikke bare et besøkssenter, men en hel opplevelsesreise 

Et besøkssenter i Vollen vil ikke bare tilby én opplevelse, men en hel opplevelsesreise. Fra 

engasjerende utstillinger og aktiviteter ved Oslofjordmuseet, utendørs formidling ved VEAS og 

lærerike familieaktiviteter i Slemmestad, blant annet ved geologisenteret og analyseverkstedet for 

marimt søppel. Alt bundet sammen av kyststi, padleled og hurtiggbåt.  

Mens det i Ytre Oslofjord finnes to besøkssentre, finnes det ingen i Indre Oslofjord, selv om det er 

her utfordringene er størst og befolkningen tettest. Nærhet til kollektivmuligheter både fra sjø- og 

landsiden gjør Vollen og besøkssenteret lett tilgjengelig for besøkende fra hele landet.  

Det er viktig å få på plass et besøkssenter for å øke kunnskap og engasjement i befolkningen. 

Samtidig må vi snarest sette inn tiltak for å bedre fjordens miljøtilstand. Asker bretter opp ermene og 

står klare til å bidra med begge deler!   


