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Oslo kommune 
Byrådsavdeling finans 
 
 
Kommuneplan – ”Oslo mot 2030” - høringsuttalelse 
 
Det vises til kommuneplanen ”Oslo mot 2030” som er lagt ut til offentlig ettersyn og 
høring. 
 
Oslo krets av Norsk kolonihageforbund er kontraktspart i leieavtalene for kolonihagene i 
Oslo, og denne uttalelsen sendes således på vegne av alle Oslos 9 kolonihager.   
 
Vi registrerer med tilfredshet at det i den foreliggende planen legges til grunn at 
kolonihagene fortsatt skal bestå i det fremtidige Oslo. Imidlertid er vi klar over at det er 
enkelte krefter som ønsker å disponere arealene til andre formål. Derfor ønsker vi å rette 
oppmerksomheten mot den store verdien kolonihagene har for Oslo som by og for byens 
innbyggere, slik at kolonihagene kan bevares også for fremtiden.  
 
Oslos kolonihager ble anlagt i begynnelsen av forrige århundre. Den gang var formålet 
primært å gi byens befolkning som bodde i trange og usunne bygårder muligheten for å 
puste inn frisk luft og – ikke minst – en mulighet for matauke til folk som ofte hadde lite 
midler til rådighet.  
 
Å dyrke egen mat av økonomiske grunner har ikke samme betydning, men økt bevissthet 
om kortreist mat og matens kvalitet, gjør at britiske forskere har anbefalt myndighetene å 
satse på urban matproduksjon heller enn et intensivt landbruk. «Jorden i parsellhagene 
har 32 prosent høyere innhold av organisk karbon, 25 prosent mer nitrogen, og er mye 
mindre kompakt, for å nevne noe. Årsaken er at 95 prosent av parselleierne resirkulerer 
hageavfallet som kompost. Belønningen er jord og mat i verdensklasse, både hva 
matsikkerhet og kvalitet angår.» (http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Under-
kniven-Gjor-det-sjal-7560355.html#.U4Ma1vl_u8B) . Det dyrkes store mengder frukt, bær 
og grønnsaker i byens kolonihager, som gir kortreist mat for mange utover høsten.  
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I dag er kolonihagene en viktig mulighet for rekreasjon for både kolonistene selv, deres 
naboer og byens befolkning for øvrig. Fellesområdene er i den nåværende leieavtalen 
bestemt til å være tilgjengelig som grøntområder og parkareal for byens befolkning. 
Kolonistene gjør en viktig innsats ved å vedlikeholde disse friarealene til glede for alle. 
Gjennom det vedlikeholdes og fremmes delesamfunnet og dugnadsånden; verdier som vi 
dessverre ser er i tilbakegang i samfunnet for øvrig.  
 
Oslo fortettes, og i dag vet vi mye om hvor viktig det er for et bymiljø med grønne lunger 
og friarealer - fordi det er av stor betydning for folkehelsen. Av denne grunn alene er det 
viktig å bevare områdene.  
 
Kolonihagene har videre stor kulturhistorisk verdi. Blant annet står store deler av Solvang 
kolonihager på byantikvarens ”gule liste” som uttrykk for den strengt regulerte 
byutvikling og –bebyggelse som hersket på 1920-30 tallet. Også Etterstad kolonihage står 
på Gul liste, som helhetlig bebyggelse. Disse områdene representerer det ultimate 
kulturlandskap midt inni tett bybebyggelse. Her utvises stor glede over hagebruk med 
dyrking av så vel nyttevekster som prydvekster. Og det er noe vi gladelig deler med alle 
som legger turen innom disse parkområdene.  
 
Alle våre kolonihager er viktige for sine respektive nabolag. Her arrangeres det eldretreff 
for nabolagets sykehjem, det arrangeres musikkfestivaler åpne for alle, det stilles 
dyrkingsparseller til rådighet for nabolagets barnehager, høstmarked med salg av 
sesongens grøde. Og vi representerer ikke minst et yndet område for kveldsturen – alene, 
med hunden eller en spaserkamerat. Søndagsturen byr på flotte lekearealer for barna, og 
en kaffekopp og hageprat under hagenes søndagskafe. Mangel på bier og derved dårligere 
pollinering har vært i fokus i den senere tid. Kolonihagene våre er utmerkede 
utplasseringsområder for bikuber, og det er startet en kampanje for å få slike kuber i 
kolonihagene våre.  
 
Vi vil på det sterkeste oppfordre til at det i den videre planleggingen av Oslo kommunes 
arealer legges til grunn at kolonihagene skal bevares for fremtiden, og at vi i 2025 kan 
regne med å få fornyet våre leiekontrakter på de arealene vi har i dag.  
 
Kontaktperson i Oslo krets av Norsk kolonihageforbund:  
Wenche Lillevik, tlf 913 95 994 
 
Med vennlig hilsen  
For Oslo krets av Norsk kolonihageforbund 
 
 
 
Wenche Lillevik (sign.) 
Styreleder  
 


