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Åpne opp strandsonen for folket 
Ikke noe område i Norge er så tett befolket helt ned i strandsonen som Indre Oslofjord. 

Likevel er gode badeplasser og rekreasjonsområder inngjerdet og bebodd av folk med makt 

og rikdom, og fortrenger folk flest sin tilgang til sjøen. En ny rødgrønn regjering må etter 

valget fortsette arbeidet fra forrige gang venstresiden hadde flertall i Norge og kjøpe opp 

strandeiendommer i Indre Oslofjord fra Norges rikeste og selge dem igjen uten strandlinje.  

I 2005 kjøpte Norges nye finansminister Kristin Halvorsen (SV) Svein Erik Bakkes millionvilla 

på Bygdøy og videresolgte den kort tid etter uten strandlinje. Strandlinjen ble gitt til folket. 

Siden den gang har også dette strandområdet på Huk vært et populært reisemål for mange 

Osloborgere. Prislappen på strandsonen ble i underkant av 5 millioner kroner, noe som må 

sies å ha vært en god investering for fellesskapet.  

Oslo SV vil også jobbe for at naturvern og allmenn tilgjengelighet tillegges stor vekt når det 

planlegges småbåthavner. Der småbåthavn innebærer uakseptabel privatisering av 

strandsonen og bygging innenfor hundremetersbeltet, slik tilfellet er ved 

Ljansbruket/Hvervenbukta, må utbyggingsplanene stoppes eller endres. 

Et nytt rødgrønt flertall må øke midlene i det statlige fondet til kjøp av attraktive eiendommer 

med strandsone, og prioritere midlene der presset på strandsonen er størst, som i 

Oslofjorden. Målet må være å igjen selge eiendommene, men da uten privat strandlinje som i 

stedet åpnes opp for allmennheten. Fondet bør også kunne brukes til å dekke kostnader ved 

å regulere aktuelle deler av slike eiendommer til friområder, og innløse disse delene gjennom 

minnelig grunnerverv eller ekspropriasjon.  

Den pågående nedbyggingen av strandsonen utenfor Oslo må også stanses, der det er en 

problematikk. Det bør også utredes å gi kommunene forkjøpsrett ved salg av eiendommer i 

strandsonen, og gi kommunene tilgang til å disponere penger avsatt i det statlige fondet til 

dette formålet. Et slikt fond må være stort nok til å kunne få tak i de mest attraktive 

strandeiendommene slik at de ikke lengre skal være forbeholdt de få, men for de mange.  

 

https://www.nettavisen.no/politikk/de-rodgronne-kjoper-bakkes-villa/s/12-95-461697

