Kongelig Norsk Båtforbund
Sekretariatet
_______________________________________________________________________________

Til
Politiske parti i Oslo

Oslo, 7. august 2019

INVITASJON POLITISK DEBATTMØTE OM BÅTPOLITIKK 27. AUGUST, KARENSLYST
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) inviterer med dette alle politiske parti til debattmøte om fritidsbåtpolitikk.
KNBF er Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere. Forbundet er en
sammenslutning av båtforeninger og personlige tilsluttede medlemmer. KNBF er en ikke-fortjenestebasert,
frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon. KNBF har mer enn doblet antall medlemmer de siste 8 år og vi
er nå 47.000 medlemmer fordelt på 375 medlemsforeninger, samt personlige medlemmer. Vi arbeider for et
bedre båtliv på naturens premisser og tilbyr båt- og foreningsforsikring gjennom Norske Sjø. Forbundet har
80 tillitsvalgte, eget sekretariat med 5 ansatte, egen besiktigelsesmannsordning, er i fin utvikling og har en
ambisiøs strategiplan for videre vekst i perioden 2016 – 2020. KNBF fyller på denne måten rollen som
fritidsbåtfolkets naturlige interesseorganisasjon.
Møtet finner sted:

Oslo Motorbåtforening (OM),
Drammensveien 160, Karenslyst, tirsdag 27. august kl. 18:00-20:00
Bakgrunn
Før kommune- og fylkestingsvalget 2015 ble det gjennomført et tilsvarende politisk debattmøte på Karenslyst
i Oslo. Her deltok de fleste politiske parti med sine Oslo-representanter. Interessen var enorm og lokalet var
helt fullt. Vi gjentok denne suksessen i foran stortingsvalget 2017. Vi følger nå opp med et tilsvarende
debattmøte foran årets valg den 9. september. Vi ønsker oss derfor fortrinnsvis en representant fra ditt parti
med følgende bakgrunn:




Representerer Oslo
Har interesse for strandsonen i Oslo
Har relevant erfaring fra bystyret

Norsk fritidsbåtliv
Det finnes nå 900.000 fritidsbåter i Norge, derav ca. 210.000 overnattingsbåter. 3 millioner nordmenn har
vært på sjøen i løpet av sommeren. Rekreasjonsverdien er betydelig. Båtliv er frihetsfølelse, stillhet og
maritim naturopplevelse. Sektoren representerer en verdiskapning på nær 10 milliarder kroner årlig og betyr
mye for mange kystkommuner gjennom en betydelig båtturisme. Kristiansand kommune ble kåret til årets
båtkommune i 2017, Arendal i 2018 og Midsund i 2019.

Tema
Debattmøtet vil ledes av Rolf Viktor Hansen fra regionstyret i KNBF Region Øst. Innledere vil være Bjørn
Bakke fra Frognerkilens Båtforening av 1860 og Redningsselskapet. Møtet vil ha to tema:
1. Vern av strandsonen til friluftsformål
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Kongelig Norsk Båtforbund
“For et bedre båtliv”

Oslo har en begrenset strandsone tilgjengelig for byens befolkning på 680.000 mennesker. Der har vi
en 100-meters grense som ikke skal nedbebygges. Det skjer det dessverre en systematisk fortetting i
strandsonen, som hindrer allmenn ferdsel og maritim friluftsaktivitet. Pr. juni 2019 er kun 29,6 % av
arealet tilgjengelig for allmennheten. Hele 70,4 % er ikke tilgjengelig. Og utviklingen går i feil retning.
I marka har vi en Markagrense, mens ved sjøen bør vi nå få en Sjøgrense til friluftsformål.
2. Tilgang til sjø- og landareal i strandsonen (bevaring av havne- og opplagsplasser).
Båtfolket blir sakte men sikkert skjøvet vekk fra sine opprinnelige og hevdvunne områder i
pressområder. En båtforening har lite å stille opp med mot kapitalsterke næringsinteresser som vi ha
områdene til enten bolig eller næringsvirksomhet. Å finne en høvelig politisk måte å ivareta
båtforeningenes interesser på begynner å bli svært viktig. Vi har eksempler på at båtforeninger
skvises vekk både i Oslo, Bergen og Trondheim. Hva mener ditt parti om denne utvikling og hva vil
dere gjøre for å stoppe dette?

Bakgrunnsmateriale
Som bakgrunn for den politiske debatten har vi lagt ved:




Fakta-folder om Båtlivundersøkelsen 2018
Hovedrapport fra Båtlivundersøkelsen 2018
Regionrapport Øst med fylkestall fra Båtlivundersøkelsen 2018

Inviterte
Vi vil til debattmøtet invitere utvalgte medlemmer og ledere fra båtforeninger knyttet til båtlivet i Oslo. I tillegg
inviteres Norges Båtbransjeforbund (NORBOAT), Norges Seilforbund (NSF), Friluftsrådenes Landsforbund
(FL), Redningsselskapet (RS) og Oslofjordens Friluftsråd (OF). Avslutningsvis inviteres media.

Velkommen!
KNBF ønsker velkommen til en både viktig og spennende politisk debatt om et tema som ikke så ofte ser
dagens lys i det offentlige rom - fritidsbåtpolitikk. Båtfolket utgjør anslagsvis 1-2 millioner stemmeberettigede
i Norge. Vi håper ditt parti finner frem til en egnet representant som kan markedsføre ditt parti rett før valget
9. september. Vi vil gjerne vite hvem som kommer innen 20. august. Velkommen!

Med vennlig hilsen
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Endre Solvang
Generalsekretær
Sign.

Kopi:

Norges Båtbransjeforbund (NORBOAT)
Norges Seilforbund (NSF)
Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
Oslofjordens Friluftsråd (OF)
Redningsselskapet (RS)
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