Sammendrag
Bymiljøetaten har driftsansvaret for Oslo kommunes øyer i indre Oslofjord. Maritim er en enhet
under byromsdivisjonen, skog- og landskapsavdelingen, seksjon øyer og kulturlandskap, og vil i videre
omtale i årsrapporten stå som Maritim enhet. Maritim enhet har driftsansvaret for
Skjærgårdstjenestens enhet 1 og 3 i driftsområde 2. Enhet 1 omfatter Bunnefjorden og den innerste
delen av Oslofjorden, og enhet 3 omfatter Vestfjorden. Maritim enhet vil i rapporten bli omtalt som
Skjærgårdstjenesten i forbindelse med arbeidsoppgaver utført for Skjærgårdstjenesten.
Daglige driftsoppgaver for Skjærgårdstjenesten består av tømming av søppel, toalett vask,
utsetting/inntaking samt tilsyn av badebøyer/ badeflåter og strandrydding. Dette utgjør ca. 1/3 av

Maritim enhets daglige arbeidsoppgaver. Maritim enhet/Skjærgårdstjenesten har i 2021 levert ca.
213 tonn med avfall, hvordan ca. 3,5 tonn var plantemateriale til forbrenning. I tillegg har Maritim
fjernet båter/ båtvrak som har blitt henlagt ved øyene i indre Oslofjord. Denne jobben er finansiert
med tilleggsbevilgninger fra Bymiljøetaten og Oslofjorden friluftsråd.
Andre arbeidsoppgaver som blir utført av Maritim enhet er skjøtsel og vegetasjonsrydding,
gressklipping, bekjempelse av introduserte plantearter, diverse vedlikeholdsoppgaver knyttet til
brygger, bygninger og naturoppsyn. Oppgavene er hovedsakelig knyttet til Hovedøya, Langøyene,
Gressholmen/Rambergøya og Håøya. I år var Langøyene bare åpent for publikum fra 1. juli –
15.august, men Maritim enhet har brukt mye tid på øya etter den tid i form av skjøtsel og vedlikehold
i forberedelse til åpning av Langøyene i 2022.
Maritim enhet består av syv faste ansatte. En driftsleder, en naturoppsynsleder, en maskinist, en
skipper, to vaktmestere og en fagarbeider.
•
•
•
•
•
•
•

Driftsleder: Torgeir Hustad
Øy- og naturoppsynsleder: Tidligere Fredrik Helverschou og vikarierende Peder Bjureke Ihle
Maskinist: Eivind Dahl
Skipper: Tom Harald Jansen
Vaktmester Hovedøya: Anders Thevik
Vaktmester Håøya: Tom Erik Nilsen
Fagarbeider/matros: Erol Guven

I hovedsesongen har Maritim på det meste hatt 19 sesongarbeidere:
•
•
•
•
•
•
•

5 stk. har hatt ansvar for luking/fjerning av uønskede introduserte plantearter på øyene i
Indre Oslofjord.
1. stk. på luking spesifikt på Hovedøya, samt også forefallende oppgaver.
2. stk. har hatt skjøtselsoppgaver på Hovedøya.
2. stk. har hatt skjøtselsoppgaver på de resterende øyene i Indre Oslofjord, samt også en del
opprydding av marin forsøpling.
4. stk. har hatt skjøtselsoppgaver på Langøyene.
2. stk. helgevakter med skjøtselsoppgaver på alle øyer.
3. stk. har hatt skjøtselsoppgaver på Håøya.

Passasjerstatestikk fra Ruter viser at de totalt har fraktet ca. 450 000 passasjerer fra Rådhusbrygga i
2021 mot 867 135 passasjerer fra Rådhusbrygga i 2019. Den kraftige nedgangen skyldes Cocid-19,
som igjen medførte kraftige begrensinger på maks antall passasjerer på øy-fergene. Tallene var
relativt like i 2020 som i 2021.
Maritim enhet har produsert følgende rapporter i 2021:
•

•
•

Skjøtselsavtale inngått med Statsforvalter og miljødivisjonen. Omhandler alt av bekjempelse
av introduserte arter, grønt skjøtsel på øyene, åpen grunnlendt kalkmark og noe
skjøtselsarbeid utført av Miljødivisjonen. Sendt både internt og til Statsforvalter.
Fremmede arter utenfor verneområder. Sendt til Statsforvalter.
Samlerapport for fremmede arter både innenfor og utenfor verneområder. Sendt internt.

•
•
•
•
•
•

Skjøtsel av grov/hul eik på Håøya og Hovedøya. Sendt internt og til Miljødirektoratet.
Rapport på redningsøvelse og HMS kurs. Sendt internt.
Marin forsøpling. Sendt internt og Miljødirektoratet.
Klosterruin rapport. Sendt til Byantikvaren.
Årsrapport Maritim enhet.
Årsrapport Skjærgårdstjenesten.

Inge G. Kristoffersen (seksjonsleder), Torgeir Hustad (driftsleder), tidligere Fredrik Helverschou (øyog naturoppsynsleder) og vikarierende Peder Bjureke Ihle (Øy- og naturoppsynsleder.
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Beskrivelse av driftsoppgaver
Bymiljøetaten har driftsansvaret for Oslo kommunes øyer i indre Oslofjord. Maritim er en enhet
under byromsdivisjonen, skog- og landskapsavdelingen, seksjon øyer og kulturlandskap, og vil i videre
omtale i årsrapporten stå som Maritim enhet. Maritim enhet har driftsansvaret for
Skjærgårdstjenestens enhet 1 og 3 i driftsområde 2. Enhet 1 omfatter Bunnefjorden og den innerste
delen av Oslofjorden, og enhet 3 omfatter Vestfjorden. Maritim enhet vil i rapporten bli omtalt som
Skjærgårdstjenesten i forbindelse med arbeidsoppgaver utført for Skjærgårdstjenesten.

Avfallshåndtering
Maritim enhet, Skjærgårdstjenesten han ansvar for 146 søppelkasser og åtte dypavfallsbeholdere på
Håøya/Vestfjorden som tømmes fortløpende gjennom sesongen. I løpet av 2021 sesongen har
Maritim enhet, Skjærgårdstjenesten håndtert ca. 213 tonn med søppel. I indre Oslofjord har vi kun
16 søppelkasser på Gressholmen som i sesongen tømmes daglig. På Hovedøya og Langøyene har vi
dypavfallsbeholdere som tømmes ukentlig i sesongen eller etter behov ved hjelp av en
komprimatorbil som blir satt i land på øyene av Hovedøya II. Før Hovedøya II kom i drift, brukte vi
Weidemann til å tømme avfallsbeholderne. På Hovedøya står det to åpne containere og en lukket
container som også tømmes ukentlig i sesongen eller etter behov. I den lukkede containeren kaster vi
plantemateriale som skal til forbrenning (ca. 3,5 tonn i 2021), mens de åpne er for restavfall.

Toaletter
På Håøya og Vestfjorden vaskes det toaletter på 27 lokaliteter med til sammen 53 toalettseter.
Toalettene vaskes med forskjellige intervaller ut fra publikumstrykk. Det var en del mer
publikumstrykk i år enn i fjord grunnet det nye bryggeanlegget i Tåjebukta som huset ca. 90 båter. I
indre Oslofjord vaskes det daglig toaletter på Langøyene, Hovedøya, Gressholmen, Rambergøya og
Husbergøya. Maritim enhet har ansvar for fire toalettbygg på Hovedøya, åtte på Langøyene, to på
Gressholmen, en utedo på Rambergøya og en utedo på Husbergøya. I 2021 åpnet det to nye
toaletter på Gressholmen, en nedenfor kroa og en ved Gressholmen båtforening, men utedoen som
ble erstattet ved kroa ble stengt istedenfor.

Vedlikehold, tilrettelegging og skjøtsel av friområdene
Maritim enhet, Skjærgårdstjenesten skjøtter og tilrettelegger skjærgården i indre Oslofjord og i
Vestfjorden m/ Håøya. I indre Oslofjord ble det lagt ut ca. 130 badebøyer og i Vestfjorden ca. 50.
Disse blir klargjort før utsetting og sett til gjennom sesongen frem til de blir tatt inn når sesongen er
over. I indre Oslofjord har vi tre HC-flåter som spyles rene annenhver uke (Solvik, Hvervenbukta og

Sørenga). Før sesongen blir det fraktet beitedyr til Hovedøya, Lindøya, Malmøykalven, Håøya og
Borøya. Beitedyrene hjelper til med å holde vegetasjonen nede, og på Håøya er de en sterk
bidragsyter til å redusere mengden av flått på øya.

Hovedøya
Ruter har i 2021 fraktet totalt ca. 450 000 reisende fra aker brygge. Grunnet noen utfordringer med
telling av reisende på/fra hver øy, har vi ingen faste tall på reisende til/fra Hovedøya, Gressholmen
og Langøyene.
Hovedøya er en øy med spesiell biologi, geologi og historie og er som regel hyppig brukt av
barnehager og skoler. Flere universiteter bruker øya som en del av deres læreplan. Grunnet Covid –
19 situasjonen har det vært begrenset antall skoleklasser eller studierelaterte grupper i 2021
På Hovedøya har Maritim enhet en fast ansatt som fungerer som vaktmester. I tillegg har Maritim
enhet hatt to sesongarbeidere på Hovedøya i to tidsperioder. En person fra starten av april og ut
september, og en person i juni, juli og august. Disse bistod med vaktmesteroppgavene samt hadde
hovedansvaret for vaktmesteroppgavene på Hovedøya i ferieavviklingen til de faste ansatte.
De daglige driftsoppgavene på Hovedøya er toalettvask, tilsyn med beitedyrene, strandrydding og
søppelrydding. Alle toalettene har blitt vasket en gang pr dag (revierhavna, ferge bryggen og
lindøysund). Grøntskjøtsel som fjerning av oppslag og nedfall blir gjort fortløpende gjennom
sesongen. En gang i måneden er det blitt klippet med trådklipper rundt alle historiske bygninger.
Gresset inni klosterruinen er klippet fem ganger i løpet av sesongen. Muren til klosterruinen er luket i
flere omganger, og på høsten har løv blitt fjernet fra ruinen. Maritim enhet fikk i 2020 midler fra
Riksantikvaren til grøntskjøtsel i klosterruinen for en 2 årsperiode.
For å forhindre slitasje på utsatte naturområder har Maritim enhet i samråd med Naturhistorisk
museum og Statsforvalteren i 2019 satt opp ledegjerder ved slåtteenga og sydøstre odde. Disse
ledegjerdene har i 2021 som i likhet med 2020, blitt vedlikeholdt og byttet ut etter behov. I tillegg er
det satt opp ledegjerder på flere av områdene som ble oppgravd i forbindelse med VAV prosjektet. I
2021 ble områdene som ble tildekket av jord i 2020, sådd med gressfrø for å prøve bringe tilbake det
grønne dekket. Det ble satt ut ledegjerder rundt de sådde områdene for å forhindre tråkk fra
publikum.
De nye fergene som skal ta over i 2022 er en del større enn de tidligere fergene og dette medførte at
flere fergebrygger på øyene måtte byttes ut/utbygges. På Hovedøya ble fergebryggen sperret i
starten av November da bygging av ny fergebrygge startet. En midlertidig på- og avstigningsplass ble
stelt i stand ved lindøysund på andre siden av øya. Den nye fergebryggen skal bli ferdigstilt tidlig i
2022.
Bymiljøetaten, Maritim enhet gjort følgende mindre endringer på Hovedøya i 2021:
•
•
•
•

Tunellen som ble gravd frem i 2019 fikk i 2021 et informasjonsskilt utenfor tunellen.
I 2021 fjernet Maritim enhet gjerdene rundt Hovedøya bukta, fra driftsstasjonen og helt frem
til Sjøskolen. Gjerdene ble fjernet ved bruk av innleid gravemaskin.
En ny HC-rampe/m vei på sørsiden av øya ble konstruert i mars/april tider.
Ny toalettbrakke på lindøysund ble satt i november/desember tider.

•
•
•
•

I september ble en av to steinhauger fjernet i nærheten av karpedammen på Hovedøya.
Oppgradert kjørerampe på lindøysund.
Nytt tak på truckgarasjen.
Riving av brygge/fjerning av slipptralle uten driftsstasjonen

Andre arbeidsoppgaver som er utført på Hovedøya er feiing av fergebrygga og HC rampen ved
lindøysund, generelt informasjonsarbeid, bekjempelse av introduserte arter og diverse
vedlikeholdsoppgaver.

Bilde 1) Sådd område

Bilde 3) Gjerder fjernet nære drifts stasjonen

Bilde 2) Sådd område

Bilde 4) Gjerder fjernet nære drifts stasjonen

Bilde 5) Bygging av HC-rampe

Bilde 6) Nytt toalettbygg ved lindøysund

Bilde 7) Innsiden av nytt toalettbygg, lindøysund

Bilde 8) Nytt tak på truckgarasjen

Bilde 10) Riving av brygge/fjerning av slipptralle

Bilde 9) Riving av brygge/fjerning av slipptralle

Bilde 11) Oppgradert kjørerampe lindøysund

Maritim enhet har gjennom hele sesongen utført skjøtsel i form av gressklipping, kantklipping,
fjerning av oppslag og nedfall, trefelling og rydding i beiteområdene. I 2021 har Maritim enhet fått
tilskudd til følgende skjøtselsprosjekter:
•
•
•
•

Skjøtsel i områder med åpen grunnlendt kalkmark.
Skjøtsel klosterruinen på Hovedøya.
Slått og utvidelse av slåttemark på Hovedøya.
Bekjempelse av fremmede plantearter på øyene i indre Oslofjord.

Alle skjøtselsprosjektene er gjennomført, og rapporter er sendt til statsforvalteren, miljødirektoratet
og internt.

Skjøtsel Hovedøya
Slåtteengen på Hovedøya ble slått i starten av august og er nå ca. På 11,5 daa. Det har også blitt gjort
en del oppslagsarbeid i nærheten av lille østre krutthus for å åpne for et større areal for dragehode
som er en rødlistet planteart og Norges ansvars art. Arbeidet ble gjort etter at dragehoden var
avblomstret og for det meste forsvunnet for sesongen.
I 2021 har det vært 14 sau på Hovedøya. Sauene har blitt flyttet rundt på forskjellige beiter gjennom
sesongen ut i fra hvor det er best mattilgang og hvor vi har gjort grøntskjøtsel.
Maritim enhet har bekjempet fremmede plantearter på Hovedøya fra slutten av mai og ut
september. Rapport på arbeidet er sendt internt og til Statsforvalteren. Det er også bekjempet

gravbergknapp og liljekonvall på Hovedøya som ikke er en del av luke prosjektet.

Bilde 12) Sauer Hovedøya

Bilde 13) Sauer Hovedøya

Bilde 14) Før slåttearbeid

Bilde 15) Etter slåttearbeid

Bilde 16) Før slåttearbeid

Bilde 17) Etter slåttearbeid

Bilde 18) Før skjøtselsarbeid, lille Østre K.hus

Bilde 19) Etter skjøtselsarbeid, lille Østre K.hus

Bilde 20) Før skjøtselsarbeid, lille Østre K.hus

Bilde 22) Før skjøtselsarbeid, store Østre K.hus

Bilde 21) Etter skjøtselsarbeid, lille Østre K.hus

Bilde 23) Etter skjøtselsarbeid, store Østre K.hus

Bilde
24) Skjøtsel av klosterruinen

Utfordringer Hovedøya
I motsetning til i 2020, har det ikke vært noen store utfordringer med overnattende på Hovedøya.
Noen få telt og hengekøyer har blitt funnet gjennom året, men disse har blitt henvist bort fra øya
uten problemer. I forbindelse med at Langøyene har vært delvis stengt mesteparten av året, har BYM
leid inn vektere for å utføre teltoppsyn på kveldstid på øyene i indre Oslofjord. Dette oppsynet har
kommet i tillegg til oppsyn utført av Maritim`s naturoppsyn. Nye telt- og bålbrenningsforbud skilt har
blitt hengt på Hovedøya.
Maritim har i flere år jobbet med å tilrettelegge nye områder for publikum og å kanalisere publikum
utenom de mest sårbare naturområdene på øya, noe som i 2021 ble videreført via oppsetting og
skjøtsel av ledegjerder. Klatring på ruinen har vært en utfordringer i flere år og også i 2021. Det er
som regel skoleklasse barn som klatrer på ruinen. Barnene blir henvist bort og oppsyn/vaktmester
informerer lærere/foreldre om problemet.
Etter VAV prosjektet på Hovedøya er det store gressarealer som trenger tid for å gro igjen, og det ble
i den sammenheng satt opp ledegjerder rundt om områdene som ble sådd. Ledegjerdene fungerte
bra gjennom året, men det var fortsatt noen utfordringer med tråkk på innsiden av gjerdene.
Også I 2021 har vi hatt flere episoder med tette toaletter som resultat av at toalettet blir brukt som
søppelbøtte. Info skilt om hva som skal i toalettene henger oppe, men ignoreres dessverre av flere
gjester.
Punktene under viser hovedutfordringene på Hovedøya:

•
•
•
•
•
•

Forsøpling.
Tette toaletter.
Grilling/ bålbrenning utenfor tilrettelagte områder.
Klatring på ruinen.
Publikumsslitasje på de sårbare naturområdene som følge av en stadig økning av antall
besøkende på øya (Ikke like stort problem etter covid-19 restriksjoner ble satt inn)
Økende bruk av hengekøyer for overnatting på Hovedøya. Kan medføre slitasje på sårbare
naturområder.

Bilde 25) Forbudsskilt ved fergekaia

Bilde 27) Klatring i klosterruinen

Bilde 26) Engangsgrillmerke i gresset

Håøya/Vestfjorden
Vi har ingen eksakte tall på antall passasjerer som har reist med ruter til Håøya i 2021, men vi har
merket en markant økning på antallet besøkende til Håøya med egen båt, og Bymiljøetaten ble i
2021 ferdig med et bryggeanlegg i Tåjebukta for å støtte denne økningen.
På Håøya har Maritim enhet en fast ansatt med hovedansvaret for gjennomføring av
driftsoppgavene. Han har i løpet av sesongen hatt hjelp av tre sesongarbeidere (og en ansatt
gjennom NAV tiltak på 50% stilling) som også har hatt ansvaret for å utføre vaktmesteroppgavene i
forbindelse med ferieavvikling. Arbeidsoppgaver på Håøya og i Vestfjorden har vært søppeltømming,
toalettvask, skjøtsel, tilsyn av beitedyr, bryggevedlikehold og byggingsvedlikehold samt annet
forefallende arbeid.
De ansatte på Håøya har disponert Skjærgårdstjenestebåten Ommen og en Pioner Multi, og har
driftsstasjon i Tåjebukta på Håøya. Åtte dypavfallsbeholdere ved Håøya/Vestfjorden ble frem til
Hovedøya II kom i drift blitt tømt via innleid kranbåt, men blir nå tømt av Hovedøya II. Personell ved
Håøya står for tømming av 146 søppelkasser som tømt fortløpende gjennom året. De nye toalettene
som ble montert i 2020 i Sagbukta ble åpnet for publikum i 2021 (var også åpnet for gjester helt på
slutten av året i 2020). Doene ved Dreggebukta ble revet i år, men et nytt toalettbygg har blitt startet
som skal stå ferdig i 2022.
Det nye bryggeanlegget i Tåjebukta som ble ferdigstilt i 2021 skal kunne huse opp til ca. 90 båter.
Dette medførte en del større antall besøkende gjester til Håøya i 2021 enn de forrige årene, som
igjen har medført mer toalettvasking, søppeltømming og generelt vedlikehold. Det nye landbaserte
brygga øst for traktorbrygga i Tåjebukta ble åpnet for publikum i bruk i 2021, men mangler litt smått
arbeid før den blir ferdigstilt i 2022.
Bymiljøetaten har også i 2021 hatt et samarbeid med geitebonde Helge Haugen og prosjektet med
osteproduksjon har vært videreført i år. Samarbeidet mellom Bymiljøetaten og Haugen har ført til en
positiv økt aktivitet på øya, og i tillegg er geitene med på å forhindre gjengroing.
Kaféen i Tåjebukta ble rehabilitert i 2020/21 og blir ferdigstilt og åpnet i 2022.
For å legge bedre til rette for det økende antall besøkende har Bymiljøetaten, Maritim enhet gjort
følgende i 2021:
•
•
•
•

Nye benker og bord
Nye toaletter
Nytt bryggeanlegg i Tåjebukta. Flytebrygge med kajakkplass, dypavfallsbeholdere og mange
båtplasser.
Diverse skjøtsel.

I 2021 har Bymiljøetaten leid ut bygget som kalles Butikken som ligger i Tåjebukta til Vollen kystlag.

Skjøtsel Håøya/Vestfjorden
Maritim enhet har også i 2021 utført diverse skjøtsel på Håøya. Før og under sesongen har oppslag i
Bjønnebukta blitt tatt ned, og flere nedblåste trær ble fjernet fra publikumsområder på Håøy.
Prosjektet om fristilling av grov og hul eik er videreført og rapportert inn til Miljødirektoratet.
Maritim enhet har holdt en motorsagkurs på Håøya i 2021 for alle sesongarbeidere.

Utfordringer Håøya/ Vestfjorden
•
•

Løse hunder som jager geitene på Håøya i tiden med ordinær båndtvang. Det er behov for
mer oppsyn på Håøya.
Telting og overnatting utover friluftslovens bestemmelser.

Gressholmen/Rambergøya/Heggholmen
Maritim enhet har ansvaret for søppelhåndtering og toalettvask på Gressholmen og Rambergøya. På
fergebrygga på Gressholmen står det 16 søppelbøtter som tømmes daglig i hovedsesongen. Toalettet
på Rambergøya og ved Gressholmen kro har blitt vasket og etterfylt med toalettpapir daglig i
sesongen. Toalettet ved Gressholmen kro ble for øvrig stengt ned i løpet av sesongen, men ble
erstattet med et nytt toalettbygg på den nye driftsbryggen nedenfor kroa. Et nytt toalettbygg ved
Gressholmen båtforening ble også ferdigstilt i 2021. Hovedstien som går fra fergekaia på
Gressholmen og over til Rambergøya har blitt holdt åpen for vegetasjon, og oppslag rundt
bygningene på Gressholmen er slått ned. Maritim enhet har bekjempet introduserte plantearter på
Gressholmen, Rambergøya og Heggholmen, og det er blitt ryddet marint søppel på alle øyene.
I sesongen har Maritim og vektere utført daglig teltoppsyn på Gressholmen/ Rambergøya/
Heggholmen. Vi har ingen eksakte tall på antall teltere som har blitt bortvist fra øyene, men antallet
er en del lavere enn i fjor.
Oppkoblingen til det kommunale avløpsnettet ble ferdigstilt i 2021.
To nye bygninger bak drift stasjonen ved Gressholmen båtforening ble ferdig oppusset og blir nå leid
ut av DNT og blir brukt som friluftsenter og overnattingshytte for allmennheten og sine medlemmer.

Langøyene
Langøyene var åpent for publikum fra 1.juli til 15.august i 2021 som en type prøveåpning etter
byggearbeidet som har pågått de siste årene. Maritim enhet hadde driftsansvaret for Langøyene
denne perioden og ansatte fire sesongarbeidere for å vaske toaletter, rydde strender, klippe gress og
generell skjøtsel, men virket også som publikumskontakter. Gressarealene på sletta ble skjøttet av
Veidekke, men Maritim enhet hadde ansvaret for gresset på nordre Langøyene (teltøya). Disse
sesongansatte rullerte også på helgevakter. Vektere var tilstede hver dag på kvelds- og nattestid for
teltoppsyn og som ordensvakter. Under åpningen var det seks toalettbygg åpne for publikum, men til
åpningen i 2022 vil det stå klare 8 toalettbygg. Stranden ble manuelt rakt og ryddet, og oppsynsleder
var jevnlig innom for oppsyn.
Søndre Langøyene var stengt for telting og vil fortsette å være stengt for telting i årene fremover.
Teltsoner ble markert ved oppsetting av skilt med bilder av teltområdet og skrift som forklarte hvor
teltsonen gikk. Det ble satt en maks på syv dager sammenhengende telting før en person måtte
forlate Langøyene i minimum et døgn før han/hun kunne returnere. Dette var for å hindre at visse
teltgjester skulle holde på de beste teltplassene gjennom hele sesongen og for å bevare underlaget
for for mye press. En oppbevaringscontainer var tilgjengelig for oppbevaring av campingutstyr for de
som ville returnere til Langøyene etter at maks antall teltdager ble oversteget. Denne ble tatt veldig
godt imot av teltgjester ettersom det var flere som hadde med seg store mengder utstyr. 7-dagers
regelen skapte litt misnøye hos noen gjester og vi har dermed innført en 9-dagers regel som vi

innfører på Langøyene fra og med åpningen 2022. Gjennom sesongen fikk Maritim enhet mye ros og
positive tilbakemeldinger fra publikum om resultatene og driften av Langøyene, og vi lærte en hel del
som vi skal ta med oss videre til åpningen i 2022.

Bilde
28) Bygging av fergekaia Bilde

29) Bygging av fergekaia

30) Veidekke gressklipping

Bilde 31) Bygging av sandvolleyballbane

Bilde

Bilde
32) Sitteplass fergekaia Bilde

Bilde 33) Konstruksjon av toalettbygg på nordøya

Bilde
34) Dypavfallsbeholdere Bilde

Bilde 35) Den nye stranda på sørsiden

Skjøtsel Langøyene
Etter endte sesong den 15. August ble fire sesongarbeidere satt til arbeid på Langøyene for å drive
grøntskjøtsel og forberedninger før åpningen i 2022. Ca. 100. Nye teltplasser har foreløpig blitt
åpnet, samt flere nye grill- og oppholdsplasser. Gjengrodde stier ble åpnet opp og flere nye ble
dannet. Befaringsrunder ble gjennomført i forkant av skjøtselsarbeidet for å lage en plan om hvilke
arter og naturtyper som skulle bli bevart i best mulig stand, selv om øyen hovedsakelig er og skal bli
brukt som en friluftsøy. Visse områder med den sterkt truede naturtypen åpen grunnlendt kalkmark
vil bli utsatt for publikumskontakt og skjøtsel, men kompenseringstiltak vil bli gjort i de kommende
årene som et forsøk for bevare den unike biodiversiteten som Langøyene har.

Utfordringer Langøyene
Selv om mesteparten av publikumskontakten har vært enormt positiv, har visse uttrykt sin misnøye
med teltsonen og 7-dagers regelen.
Hærverk på toaletter og fyret ble observert og flere teltskilt ble revet opp og kartet/flyttet på.
Manuel rydding og raking av strand viste seg å være en veldig tidskrevende jobb, og vil i 2022 bli
erstattet av maskineri som kan gjøre jobben mer effektiv.
De store åpne gresslettene/strandarealene tiltrakk mye gås som etterlot seg en hel del møkk.
Fjerning av dette var en tidskrevende jobb, men i 2022 skal denne jobben bli erstattet av maskineri.
Flere gjester som lagret egne båter/kanoer/kajakker på land over lengre tid.
Noen teltgjester nektet å flytte seg etter gjentatte advarsler fra vektere og driftspersonell, hvor da
politiet ble innkalt og ordnet opp. Politiet var også tilstede under noen få hendelser hvor
alkoholiserte og rusmisbrukende gjester slo seg vrange.

Bilde 37) narkotika funnet på Langøyene

Bilde 39) Hærverk på fyret, ”Fuck Oslo Kommune”

Bilde 38) Båt lagret på land over lengre tid

Bilde 40) Hærverk av teltsone skilt Bilde

Bilde 41) Hærverk av teltsone skilt

Strandrydding
Maritim enhet, Skjærgårdstjenesten utfører strandrydding på alle øyene som Oslo kommune
forvalter. Før 1. april blir sjøfuglreservatene ryddet for marin forsøpling, og gjennom hele sesongen
blir hovedstrendene på Hovedøya ryddet hver dag. Gressholmen/Rambergøya, Husbergøya og
Malmøykalven blir ryddet flere ganger i uken gjennom sesongen, og ved behov utenfor sesongen. I
Vestfjorden blir området rundt toaletter og søppelkasser ryddet i forbindelse med søppelrunde eller
toalettvasking.
I tillegg er Maritim enhet, Skjærgårdstjenesten behjelpelig med henting av søppel fra eksterne
strandryddeaksjoner i fjorden.

Båter
MS Hovedøya II (2020)

Bilde 42) Hovedøya II

Bilde 44) Kran om bord Hovedøya II

Bilde 43) Hovedøya II

Bilde 45) Styrhuset på Hovedøya II

Maritim enhet mottok Hovedøya II den 26. Februar 2021 etter å ha blitt kjørt fra Rosendal. Det ble
påpekt en del feil og mangler, blant annet for lite batteri kapasitet. 26. April hadde vi en sjøvanns
lekkasje i en kjølepumpe som medførte saltvann i maskinrommet. Dette medførte innleiing av
ekstern båt frem til sommersesongen. Reparasjoner og utbytting av ødelagt utstyr ble gjennomført.
Båten er ute hele året, men var på slipp i september/oktober hvor det ble lagt på forsterka fender og
arbeid/endring på bauport, satt inn nytt sjøvannsintak, etc. På tross av alle problemer, har maritim
enhet for gjort de fleste arbeidsoppgaver som båten var ment for.
MS Hovedøya II er Maritim enhets nyeste tillegg til flåten og blir brukt til frakt av maskiner og
containere, søppeltømming og søppelavfall, rensing av badeflåter, utsetting/opphenting av
bådebøyer, frakting av kyr og sauer til Lindøya og Borøya, etc. Med den nye båten har vi mulighet til
å frakte en komprimatorbil om bord som kan tømme dypavfallsbeholdere både på Hovedøya og
Langøyene. Hovedøya II brukes også til spesielle hendelser gjennom året hvor det er treng for en
større båt.

Hovedøya (1965)

Bilde 46) Hovedøya

Pågående prosess av å overføre Hovedøya til Viken kystlag.

Bjønn (1967)

Bilde 47) Bjønn

Prosess for å få gitt bort Bjønn til verneinteresser mislykkedes. Søknad om utførsel og hugging i
Danmark.

Ommen (1993)

Bilde 48) Ommen

Ommen har base på Håøya og blir brukt av vaktmesteren på Håøya til søppeltømming, toalettvask,
frakt av geiter, frakt av mannskap og frakt av mindre utstyr i Vestfjorden. Båten blir brukt til utsetting
og opptaking av badebøyer i både Vestfjorden og indre Oslofjord. Årlig service og vedlikehold er
gjennomført, samt skraping og stoffing av skutebunn.

Langøya (2008)

Bilde 49) Langøya

Bilde 50) Langøya

Langøya blir brukt til frakting av passasjerer, rensing av bådeflåter, utsetting/opphenting av
badebøyer, oppsyn, henting av småvarer, etc. Spyling av flåter og utsetting/opphenting av badebøyer

har hovedsakelig blitt erstattet av Hovedøya II, men brukes dersom det passer bedre. Den årlige
pussen ble gjort på våren 2021 hvor motorservice, stoffing og maling ble gjennomført.

Småbåtene

Bilde
51) Småbåtene samlet utenfor lindøysund

Maritim enhet har 4 stk. Pioner Multi (en med Honda 75 hk, en med Yamaha 70 hk og to med
Yamaha 80 hk) og en Seahunter med Yamaha 25 hk. I tillegg har Maritim enhet en stk. Polarcirkel 600
med Yamaha 150 hk. Båten blir hovedsakelig benyttet av øy- og naturoppsynsleder. Ev av pionerene
blir fast brukt i Vestfjorden og ligger ved Håøya, mens de 3 andre blir brukt i indre Oslofjord og ligger
ved Hovedøya. Seahunteren blir brukt til bekjempelse av fremmede plantearter. Følgende
servicer/reparasjoner er utført på småbåtene i 2021:

Seahunter:

Bilde 52) Seahunter

•
•

Service etter manual.
Stoffet på våren og vinterkonservert i november.

Pionerene:

Bilde
53) Pioneer Multi tatt opp for sesongen

•
•

Bilde 54) Pioneer Multi på land

Service etter manual.
Stoffet på våren og vinterkonservert i november/desember.

Polarcirkel 600:

Bilde 55) Polarcirkel 600

•
•

Service etter manual.
Stoffet på våren og vinterkonservert i desember.

Maskiner
Weidemann

Bilde 56) Weidemann

Weidemann blir brukt hovedsakelig på Hovedøya i forbindelse med diverse fraktoppdrag. Den blir
også brukt til flere andre oppgaver som for eksempel strøing og måking på vinterstid. Følgende
reparasjoner er utført på Weidemann i 2021:
•

Årlig service og vedlikehold.

Wille

Bilde 57) Wille

Wille`n har blitt brukt hovedsakelig på Håøya til diverse frakt av bygningsmaterialer og lignende, men
også til masseforflytningskurset (M4) på Hovedøya. På Håøya har også Wille`n blitt brukt til
oppkjøringstimer for de ansatte som tok dette kurset.
Følgende reparasjoner er utført på Wille i 2021:
•

Årlig service og vedlikehold.

New Holland traktor
Traktoren er stasjonert på Håøya og blir brukt til blant annet skjøtsel med tilhørende kvistkvern og
tømmerklo og til diverse fraktoppdrag. Følgende reparasjoner/ servicer er gjort på New Holland
traktor i 2021:
•

Årlig service og vedlikehold.

Hyster gaffeltruck

Bilde 58) Hyster gaffeltruck

Gaffeltrucken er stasjonert på Hovedøya og blir brukt til flytting av containere, løfting av småbåter og
andre tyngre lasteoppdrag. Følgende reparasjoner/ servicer er utført i 2021:
•

Årlig service og vedlikehold.

Rangere og annet utstyr
Maritim enhet har tre stk. RTV og en ATV. To av RTV`ene er EL drevet, og en er dieseldrevet.
Ettersom Hovedøya foreløpig er eneste plass med tilstrekkelig strømtilførsel blir begge EL RTV`ene
brukt der. RTV`en som går på diesel er stasjonert på Håøya.
•

Årlige service og vedlikehold er utført på alle maskiner.

Ettersom de elektriske RTV`ene ikke kan trekke tilhenger, har de fleste oppgavene der det er behov
for henger blitt utført av Weidemann.
Maritim enhet har tre stk. Toro gressklippere og en Izeki klipper med et vanlig klippeaggregat og et
grovklipperaggregat. To av Toroene har klippebredde på 160 cm og en har aggregat på sidene i tillegg
og total klippebredde på ca 350 cm. Alle klipperne har fått årlig service. På årlig service er det byttet
kniver på alle klipperne.
Maritim enhet har en stk. tohjuls slåmaskin. Den er stasjonert på Hovedøya og har blitt brukt til
slåtten på Hovedøya.

Maritim enhet har to stk. EL-mopeder som begge er stasjoner på Hovedøya og brukes hovedsakelig
til frakt små varer og personer. Batteripakken på en av EL-mopedene ble brent gjennom sesongen.
Nytt batteri ble bestilt, men varen var ødelagt da den ankom. Et nytt batteri kommer på nyåret 2022.
Maritim enhet har en stk. kvistkvern stasjonert på Hovedøya. Maskinen har i 2021 hatt årlig service.
Til driften på Håøya har Maritim enhet en tømmerklo og en kvistkvern, som begge er tilpasset
traktoren som opererer på Håøya. Aggregatet på Håøya har hatt jevnlig service og vedlikehold.
Maritim enhet har i tillegg diverse mindre utstyr som motorsager, ryddesager, løvblåsere, aggregater
og pumper.

Bilde 59) EL-moped Hovedøya

Bilde 60) Ranger Håøya

Henlagte båter og båter på svai
Et økende problem i fjorden er henlagte båter/flåter. Maritim enhet har håndtert henlagte båter på
Oslo kommunes eiendom etter Bymiljøetatens rutiner som ble juridisk stadfestet i 2019. I tillegg har
Maritim utført tilsyn med henlagte båter på svai rundt i fjorden og som utgjør en fare for forurensing
hvis de synker. Rutinene tilsier at Maritim ikke kan ta beslag/ fjerne båter som er henlagt på svai før
de utgjør en umiddelbar fare for forurensing (er i ferd med å synke, lekker olje eller lignende) eller
utgjør en sikkerhetsrisiko.

Bemanning
Maritim enhet består av syv faste ansatte. En driftsleder, en naturoppsynsleder, en maskinist, en
skipper, to vaktmestere og en fagarbeider.
•
•
•
•
•
•
•

Driftsleder: Torgeir Hustad
Øy- og naturoppsynsleder: Tidligere Fredrik Helverschou og vikarierende Peder Bjureke Ihle
Maskinist: Eivind Dahl
Skipper: Tom Harald Jansen
Vaktmester Hovedøya: Anders Thevik
Vaktmester Håøya: Tom Erik Nilsen
Fagarbeider/matros: Erol Guven

Sammensettingen av forskjellige fagområder og få utskiftinger gjør at Maritim enhet ufører mange
forskjellige arbeidsoppgaver med en faglig tyngde og presisjon.
For å rekke over driftsområdene i hovedsesongen har Maritim enhet hatt 19 sesongansatte hvor 5 av
disse har hatt hovedsakelig ansvar for bekjempelse av introduserte plantearter.
Bekjempelsesarbeidet med introduserte plantearter er finansiert av Bymiljøetatens egne midler og
tilskudd fra Statsforvalteren. I tillegg til å hjelpe til med den daglige driften har Maritim enhet med
ekstra ressurser utført flere nødvendige prosjekter.
•
•
•
•
•
•
•

5 stk. har hatt ansvar for luking/fjerning av uønskede introduserte plantearter på øyene i
Indre Oslofjord.
1. stk. på luking spesifikt på Hovedøya, samt også forefallende oppgaver.
2. stk. har hatt skjøtselsoppgaver på Hovedøya.
2. stk. har hatt skjøtselsoppgaver på de resterende øyene i Indre Oslofjord, samt også en del
opprydding av marin forsøpling.
4. stk. har hatt skjøtselsoppgaver på Langøyene.
2. stk. helgevakter med skjøtselsoppgaver på alle øyer.
3. stk. har hatt skjøtselsoppgaver på Håøya.

Maritim enhet har fast arbeidstid fra mandag til fredag fra 0700 til 1500, men i hovedsesongen har
det i tillegg blitt utført rydding av søppel og vask av toaletter i helgene av 2 sesongansatte.

HMS, kurs og opplæring
•
•
•
•

I sommersesongen ble det gjennomført redningsøvelse fra stor og liten båt og
førstehjelpskurs for alle faste og deltidsansatte i Maritim enhet.
Alle faste ansatte har gjennomført teori for et maskinførerkurs - hjullaster (M4). Den
praktiske eksamen vil bli gjennomført i 2022.
Varmearbeider kurs for 2 faste og 2 deltidsansatte.
Motorsagkurs for alle deltidsansatte.

Alle faste ansatte i Maritim enhet har i tillegg hatt medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelse
og en halv dag med gjennomgang av Oslo kommunes etiske regler.
Maritim enhet har et eget verneombud som ser til at HMS blir fulgt opp. For både faste ansatte og
sesongansatte i Maritim enhet har det blitt avholdt redningsøvelse og førstehjelpskurs på sommeren
i 2021. Under øvelsen ble det utført "mann over bord" øvelse fra MS Hovedøya II og fra en Pioner
Multi, og på land ble førstehjelpskurset gjennomført.

Samarbeidspartnere
Maritim enhet samarbeider med Oslofjorden friluftsråd, Jobben (Frelsesarméen), Oslo havnevesen,
Oslo havnepolitiet, Statsforvalteren, velforeningene på hytteøyene og forskjellige avdelinger i
Bymiljøetaten.

