
Prosjekt ro- og padleled Oslofjorden  
oppstartsmøter i Tønsberg, Sarpsborg, Drammen og Kragerø
 
Sparebankstiftelsen DnB har tildelt Norges Padleforbund (NPF) 14,6 millioner 
kroner for å etablere ro- og padleruter i hele Oslofjorden, fra Risør til Halden. NPF 
har derfor inngått et samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd, Forbundet Kysten og 
Norsk Friluftsliv gjennom etablering av prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden. 

Samlingene vil ha følgende tema og noen korte orienteringer:
1. Kort om prosjekt-oppstart
2. Presentasjon av hovedled på strekningen Risør-Oslo-Halden
3. Hvordan knytte lokale ruter til hovedleden
4. Prosjektmidler til lag og foreninger – hvordan, hvem, når?
5.	 Lokal	medvirkning	ved	kommuner	og	andre	aktører	–	lokal	medfinansiering
6. Litt om kvalitetssikring og gradering av ruter
7. Korte orienteringer 
8. Innspill og spørsmål

Vi gjennomfører en todelt samling slik at både «forvaltere» og «frivillige» kan møte, 
enten i ordinær arbeidstid eller etter arbeidstid – eventuelt begge deler: 
Kl 14 – 16* og kl 18 – 20

INVITASJON:
Til frivillige lag, foreninger og privatpersoner: Padleklubber, roklubber, kystlag, turlag, båtforeninger, 
vel-foreninger m. fl. 

Til forvaltning og reiseliv: Fylkeskommuner, kommuner, maritime nasjonalparker, avdelinger av 
skjærgårdstjenesten og andre aktuelle organisasjoner

14,6 MILLIONER TIL RO OG PADLERUTER I OSLOFJORDEN!
Jomfruland nasjonalpark. foto: Lars Verket

Ormøya, Oslo. foto: Trond GlesaaenFolk bor i fjordkanten. foto:Aftenposten



Vi	har	spredt	samlingene	geografisk	og	lagt	dem	på	ulike	ukedager	
– velg tidspunkt og sted som passer best:

 Tønsberg: Fylkeshuset, møterom Oseberg onsdag 13. november
 Vestfold og Telemark fylkeskommune v Bård Andresen og Kristian Ingdal   
orienterer. Færder Nasjonalpark v Anne Sjømæling orienterer

 Sarpsborg: Fylkeshuset, møterom Kongsten torsdag 14. november 
 Viken fylkeskommune v Eva-Lill Kvisle orienterer
 Ytre Hvaler Nasjonalpark orienterer
	*Møtene	i	Sarpsborg	finner	sted	kl	10.00	-12.00	og	kl	18.00	til	20.00	

 Drammen: Fylkeshuset, møterom Biskopsrud mandag 18. november
 Viken fylkeskommune v Eva-Lill Kvisle orienterer
 Kongelig Norsk Båtforbund v Cecilie Klem orienterer

 Kragerø: Håndverkeren, P.A. Heuchsgt. 24 tirsdag 19. november
 Vestfold og Telemark fylkeskommune v Bård Andresen og Kristian Ingdal   
orienterer. Kragerø kommune v Geir Helge Lia, orienterer

Innspill som framkom-
mer på møtene eller 
som vi mottar på annen 
måte, vil bli bearbei-
det og oppsummert 
på en egen samling i 
Oslo - tidspunkt og sted 
for dette vil vi komme 
tilbake til.

Velkommen til opp-
startsmøter – velg 
tidspunkt og sted som 
passer best – ingen 
påmelding!



Prosjektmidlene kan brukes til:
• Informasjonstavler plassert på utgangspunkt for ro- og padleruter 
•	 Turkort	–	enkel	«flyer»	med	kart	og	beskrivelse	av	turen	«der	du	bor»	
•	 Etablering	av	små	flytebrygger	for	kajakk	og	småfartøy	
• Stativ for oppbevaring av kajakk og småfartøy – «kajakk-hotell» 
• Padlehuker – enkle gapahuker på steder for rasting, opplevelse av   
 vakker natur, overnatting..
• Opparbeiding av enkle teltplasser 
• Utvikle IKT-verktøy; oversikt/administrasjon av ro- og padleruter, 
 turplanlegger mm.

Gjennom åpne oppstartsmøter ønsker vi: Å informere og involvere deg/din 
organisasjon om prosjektet der vi setter fokus på lokale behov og praktiske 
utfordringer,	medfinansiering	mv.	Det	vil	også	bli	gitt	korte	orienteringer	om	for-
valtningens arbeid med «friluftslivets ferdselsårer» og nasjonalparkenes arbeid. 
Vi ønsker selvsagt også å motta synspunkter og innspill.

Prosjektet (2019-2022) vil bl.a. bygge videre på det arbeidet som Vestfold 
fylkeskommune	og	fire	andre	fylkeskommuner	startet	i	2018	(Turskiltprosjektet	
2013-2019). Tiltakene i regi av Prosjekt ro- og padleled Oslofjorden vil bli sett 
i sammenheng med bl. a. Kystledhyttene i fjorden. Ro- og padleruter skal ses i 
sammenheng med nasjonalparkenes besøksstrategi osv.

Prosjektet skal gjennom høy grad av involvering av alle parter; både frivillige 
organisasjoner,	forvaltningen,	grunneiere	m.	fl.	arbeide	for	å:

FREMME trygghet på sjøen for alle brukergrupper gjennom kvalitetssikrede 
og kartfestede ro- og padleruter 

FOKUSERE på ro- og padleruter «der du bor og oppholder deg» 

FINNE og kartfeste enkle ruter med gradering grønn eller blå 

FORBEDRE folks tilgang til sjøen 

friluftsliv på fjorden!

Med vennlig hilsen

Bjørn Egil Hansen, 
prosjektleder - Norges Padleforbund, Ullevål stadion, 30. oktober 2019

Bente Solberg, leder av prosjektstyret

Mer om ro- og padleruter og prosjektet 
https://www.merkehandboka.no/veiledere/veileder-ro-og-padleruter/ 
og    http://www.padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/14-6-millioner-kroner-til-ro-og-padleruter-i-oslofjorden/


