
Sikre o-sportens rammebetingelser! 

Ansvarlighet i forhold til naturmiljø og rettighetshavere 
Gjennom vårt arbeid med vedtekter for de nye verneområdene har det blitt klart for alle som har vært 

involvert at avtalen om o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere er «gull verdt». Istedenfor 

et byråkratisk søknadsregime har vi fått fram budskapet om at vi er ansvarlige parter som søker 

informasjon i forkant og innretter oss deretter. For å hjelpe klubbene å holde oversikt over hvordan 

avtalen oppfylle har vi laget et 1-sides mal hvor det er mulig å fylle inn informasjon hver gang man er i 

kontakt med en rettighetshaver. Malen for planlegging og oppfølging av kontakt med rettighetshavere 

kan benyttes for flere kartområder eller for et kartområde. 

Malen hjelper også anleggsråd og kretsstyre i å vurdere hvor skoen trykker, og ha oppdatert kunnskap 

når vi møter Fylkesmann, Bymiljøetat, Naturvernforbund og andre rettighetshavere. 

Det hjelper oss alle at malen følger enhver kartanmelding og godkjenning! Malen er nå side 2 i 

Anmeldingsskjemaet som ligger på http://aook.no, under «Anlegg» og linken «Anmeldingsskjema». 

Mal for planlegging og oppfølging av kontakt med rettighetshavere for kartområde 
Denne malen kan benyttes for planlegging ved å fylle inn når aktivitet er planlagt, og som 

dokumentasjon på faktisk status ved å fylle inn når aktiviteten er utført og status. Malen kan benyttes av 

styret i klubben for å holde oversikt over faktisk VDG status. 

Ved anmelding av kart bes det om at malen minimum er utfylt med planlagte datoer. 

Ved kontroll av kart bes det om at malen er fylt ut med faktisk status. Ved bruk av autorisert 

kartprodusent sendes ferdig kart til anleggsrådet, og utfylt mal følger med kartet. 

Som faktisk status regnes først og fremst informasjon som kan dokumenteres elektronisk, eller skriftlig 

tilbakemelding fra rettighetshaver. Et møte kan dokumenteres ved at innkalling er sendt elektronisk, og 

det er skrevet referat som er sendt elektronisk. Et referat behøver kun å være liste av deltakere og 

«Ingen vesentlige merknader mottatt». 

Feltet «Forespørsel til høyere nivå» benyttes ved manglende respons eller konflikt. AOOK anleggsråd ber 

da om å bli informert. 

Dersom en type rettighetshaver ikke er representert i området påføres «Ikke representert». Dersom 

rettighetshaveren er representert, men ikke er organisert i lokalt lag, tas saken opp på høyere nivå. 

Eksempelvis hvis det ikke er Naturvernforening i kommunen, tas saken opp med NOA 

(Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (noa@noa.no). 

 

http://aook.no/
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