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1. Oppsummering av driften 2018
Sesongen begynte i april med å se over diverse øyer, fuglereservat og skilt etter vinteren.
Sesongen sluttet 1. desember.
Søppel:
I 2017 gikk vi over fra søppelstativ til trillecontainere. Vi leier 30 stk. trillecontainerne, fra
360 til 1000 ltr, fra Norsk gjenvinning. Vi betaler kr. 1,- pr. trillecontainer pr. døgn. På
grunn av ny båt med lem så ble de fleste av bryggene bygd om. Dette har fungert
kjempebra. Vi har redusert bruk av plastsekker fra ca. 1500 til 100 i år.
Vi har samlet inn 13 tonn søppel fra øyene.
Strandrydding/marin opprydding:
Det har vært foretatt strandrydding av Skjærgårdstjenesten, kommunene og private.
Frivillige har også deltatt i dette arbeidet i forbindelse med «Hold Norge Rent,
Strandryddedagen». Skjærgårdstjenesten har bistått med henting og transport av folk og
søppel i forbindelse med strandryddingen.
Skjærgårdstjenesten har også ryddet strendene utenom denne dagen. Etter hver vinter er
det mye søppel/driv-ved på Sandbukta og Ranvikholmen. Holmestrand dykkerklubb har
hatt en ryddeaksjon under vann og har hentet opp ca 1 tonn søppel i havnebassenget. Vi
har hentet ca. 10 tonn søppel på strandrydding i år.
Strandryddingen har vært utført i samarbeid med Sande, Lier, Hurum og Holmestrand
kommuner, samt bl.annet Drammen havn, Oslofjordens friluftsråd og
Arbeidsavklaringssenter i Hurum.
Stirydding/skjøtsel:
TNT Landskap driver fortsatt med skjøtsel på Kommersøya (oppdrag fra Sande
kommune).
Det har det vært 40 villsauer som har beitet på Kommersøya. Dette har fungert bra og
ingen klager er mottatt, men det manglet 2 villsauer etter sesongen. Villsauene var
inngjerdet fram til slutten av juli, men måtte da slippes fri på grunn av lite gress. Det har
vært en del rydding og klipping på friområdene i sommer. Arbeidet ble utført av
Skjærgårdstjenesten. Det har vært klipt en gang på friområdet på Langøya.
Det har vært vanlig vedlikehold av stier på øyene.
Skilting:
Noen skilt er byttet pga. slitasje. (dårlig skrift).
Badebøyer:
I juni begynte vi å sette ut badebøyer, brygger og handicapflåter. Disse ble tatt inn igjen
fra september. F.o.m. 2017 begynte vi å ta opp badebøyer i Horten kommune, ca 40 stk.
Totalt har vi ca. 120 badebøyer, 5 badebrygger og 7 badetrapper.
Etter en stor storm hadde vi en del badebrygger og badebøyer som hadde blåst av gårde
og som måtte settes på plass.
Toaletter:
Det er foretatt renhold 1-2 ganger i uka, eller etter behov. På noen toaletter er foretatt
små-vedlikehold. En del utedoer begynner å bli gamle og dårlige. Vi har skiftet tak på
toalettet på Ranvikholmen og malt en del andre toaletter.

Renovasjon:
Det er tømt 100 sekker i ca. 14 stativer. Resten har vært trillecontainere. Totalt ca. 13
tonn på øyene.
Det er tømt 2 ganger i uken. På ryddestasjonene kan besøkende ta med seg søppelsekk
og rydde strendene/øyene dersom de ønsker. Vi hentet 10 blanke sekker, som frivillige
hadde fylt opp med søppel.
Båter og telting:
Det har vært bra med båter og telting på øyene.
Gressklipping av teltplasser:
Gressklipping ble foretatt 2 ganger i løpet av sesongen. Det ble klipt på Gåserumpa,
Kommersøya, Varnestangen, Ranvikholmen, Ruseberget, Langøya og Mølen.
Sommervikarer:
Vi har hatt tre sommervikarer.
En ansatt i Holmestrand kommune var lånt ut til Skjærgårdstjenesten, våren og høsten,
etter behov.
Båthjelp til publikum:
Det har vært ganske mange tauinger/folk som har fått båthjelp pga. mange båter på
vannet.
Brygger:
Gammel brygge i Grisebukta er byttet ut med en ny og bedre brygge med landganger.
Tauing og utlegging av moringer ble utført med hjelp fra firmaet Arne Rød. Sande
kommune betalte kr. 108.000 til Arne Rød for arbeidet. Skjærgårdstjenesten bisto med alt
annet.
Vinteren 2018/2019 bygger Holmestrand kommune ny brygge i Holmestrand til
Skjærgårdstjenestebåten og til trillecontainerne.
Kystledhyttene:
Vi har hatt oppsyn med kystledhytten på Ranvikholmen 1 gang pr. uke. Det har ikke vært
noe hærverk eller ødeleggelser. Det er skiftet batterier på brannvarsleren og
brannslokkingsapparatet er sjekket. Vi har foretatt normal tømming av toalettet på
Bakkeskjær ved Holmsbu. Dette blir tømt i renseanlegget i Holmestrand. Tømming av
toalettet på Bakkeskjær bør gjøres noe med, pga. for liten kapasitet.
Vi har vedlikehold og oppsyn med robåten som tilhører kystledhytten på Ødegårdbua.
Båtene:
Breiangen har vært på slipp i 2 dager til service på motor, skifting av sink, nytt bunnstoff
på båten og diverse vedlikehold. Det ble montert en ekstra fenderlist foran på båten.
”Busteren xl” ligger i vinteropplag hos Auto-Marin i Holmestrand. Breiangen ligger ute på
vinteren, i boblebasseng.
Det er foretatt testing av Breiangen i 2018, og vi har funnet ut at motoren yter mindre enn
det bestillingen av båten var på . Vi er i samtaler med båtbygger for å finne løsning på
dette i løpet av vinteren 2018/2019.

Stillehavs-østers:
Vi har gitt ut informasjon og foretatt utdeling av utstyr for innsamling av stillehavs-østers.
Diverse transport og oppdrag sesongen 2018:
* Vi har bistått Holmestrand havn. Har fått hjelp fra en i Holmestrand kommune ved
behov.
* Bistått Sande kommune med transport til Kommersøya i forbindelse med befaring og arbeid.
* Bistått SNO Vestfold med fugletelling og befaring av øyer og reservat.
* Bistått SNO Buskerud til Mølen og Ranvikholmen, på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud.
* Bistått OF med besøk på Kystledhytter og diverse øyer.
* Transport av 40 villsauer til Kommersøya tur/retur vår/høst.
* Støping av moringer og bytting av sjakler og tau på badebøyer.
* Bistått med transport til «Strandryddedagen», kommuner og frivillige som har ryddet
skjærgården.
* Bistått Holmestrand dykkerklubb
* Bistått private med transport til øyene i forbindelse med rydding og befaring.

DRIFTSPLAN FOR SKJÆRGÅRDSTJENESTEN I
DRIFTSOMRÅDE III – 2019
DRIFTSENHET BREIANGEN

2. Målsettinger:
A. Hovedmål:
Hovedmål vedtatt av koordineringsutvalget er felles for hele Oslofjordens skjærgårdstjeneste.
Skjærgårdstjenesten skal:
➢ Sikre at de sjøbaserte friluftsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at
de gir mulighet for en variert naturopplevelse
➢ Ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å
ta vare på naturen.
➢ Stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivsområder.

B. Delmål:
Delmål vedtatt av styret i driftsområde II.
➢ Sørge for en åpen og kontinuerlig dialog mellom samarbeidspartnere og operatør
➢ Forbedre informasjon til bruker, gjennom informasjonsmateriell og kommunikasjon mellom
operatør og bruker.
➢ Tilsyn, vedlikehold og renovasjon av friluftsområder og reservater skal gjennomføres
kontinuerlig i månedene april-oktober.

C. Arbeidsmål:
Arbeidsmål vedtatt av driftsenheten.
➢ Friluftsområder og reservater skal ha tilsyn i perioden april-november.
➢ Områderydding skal foretas med spesiell vekt på vårsesongen og strandrydding ellers etter
behov.

➢ Renovasjon/tømming av søppelstativer skal foregå i perioden april-oktober, med vekt på
juni-august.
➢ Renhold av toaletter etter faste intervaller, med vekt på juni-august.
➢ Vegetasjonspleie og tilrettelegging av stier for bruker, også med tanke på
skilting/informasjon.
➢ Utsetting av badebøyer etter ønske og avtale med de respektive kommuner.
➢ Løpende vedlikehold av brygger, skjærgårdstjenestens båter og annet utstyr.

3. Arbeidsoppgaver:
Tjenesteområder som skal dekkes:

I. Tilsyn:

Tilsyn med at området blir brukt som forutsatt.
Tilsyn med at det tas hensyn til flora, fauna,
landskap og kulturminner som er områdenes
opplevelsesfaktorer.

II. Område-rydding:

Rydde områdene for iland-drevet søppel med faste
intervaller og ellers etter behov.

III. Renovasjon:

Fast kjørerute for tømming av avfalls-stativer /
containere.

IV. Renhold:

Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt
program.

V. Vegetasjonspleie:

Klipping av gress. Stell og rydding av busker og
trær.
Tilrettelegging av stier.
Utsetting, inntaking og løpende tilsyn av badebøyer,
badetrapper, flytebrygger m.v.
Vedlikehold av brygger.
Vedlikehold av båt med utstyr.
Vedlikehold av annet utstyr.

VI. Utstyr:

4. Tiltak/arbeidsoppgaver - 2019:
*Klipping av plener, teltplasser og tømming av søppel.
*Det vil bli lagt stor vekt på strand- og stirydding på land og øyer i 2019.
*Transport av villsauer til Kommersøya på oppdrag fra TNT Landskap.
*Diverse vedlikehold/rep. på brygger og toaletter.
*Merking av alle fortøyningsbolter på øyene.
*Grevlingbestanden på Kommersøya vil bli redusert på grunn av stor bestand.
*Det vil bli skiftet nye moringer, tau og sjakler.
*Det gjenstår noen brygger som må bygges om for at vi skal kunne bruke trillcontainere.
*Vi må få en plan på nytt friområde på Langøya (utarbeides i samarbeid med Re kommune og
Noah). Holmestrand kommune overtar Langøya fra 2020.

5. Bemanning / arbeidsopplegg:
Administrasjon/arbeidsledelse:
Fast ansatt:
Ekstrahjelp:

Bemanning :

Fast ansatte
Ekstrahjelp
Ekstrahjelp
Ekstrahjelp
Sum ukeverk

Belastes Holmestrand kommune
1 ansatt leder i 60% stilling og 1 i 50 % stilling
2-3 sommervikarer, à 6 og 10 uker hver
Hjelp fra Holmestrand kommune vår/høst etter behov.

Antall stillinger faste / ekstrahjelp som er knyttet til tjenesten.
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Lønn for ansatte blir i november- februar belastet Holmestrand kommune vintervedlikehold av
veier.

Samarbeidspartnere:
Holmestrand kommune:
Norsk Gjenvinning

Tlf. 33 06 41 00
Tlf. 09700

Arbeidsperioder:
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Område-rydding
Renovasjon
Vegetasjonspleie
Renhold av
toaletter
Utstyr
Planlegging
Budsjettering

feb

mar

x
x

apr
xx
xx
xx
xx

xx
xx

mai
xxxx
xxx
xxxx

jun
xxxx
xxxx
xx

jul
aug sep okt
xxxx xxxx xxxx xxx
x
x
x
xxxx xxxx xxx
x
x
x
xx

xx

xxxx

xxxx xxxx

nov

des

xx
x

x
x

6. Arealer og anløp:
Totalt antall anløpssteder.
• antall anløpssteder på arealer sikra til friluftsformål
• antall anløpssteder på LNF - områder som brukes til friluftsformål
Totalt

19 stk
0 stk
19 stk

Beskrivelse av faste kjøreruter for å utføre tjenesten:

Base Hakan i Holmestrand sentrum.

Rute 1:

Holmestrand-Kommersøya-Gåserumpa-Langøya-retur, ca 8 sjømil.

Rute 2:

Holmestrand-Ruseberget-Varnestangen-Bastøya-Østenskjær-MølenRanviksholmen-Sandebukta-retur, ca 45 sjømil.

Rute 3:

Holmestrand-Drammensfjorden, ca 50 sjømil

7. Installasjoner / utstyr / arealer.
Skjærgårdstjenestens vedlikeholdsansvar:
Type
Plenarealer
Badebøyer
Handicap-rampe
Badeflåter
Brygger
Badetrapper
Stupebrett
Fortøyningsbolter
Fartsbegrensnings-skilt
Avfalls-stativ
Gang-broer
Infotavler
Henvisningsskilter
toaletter
Servicebygg
Base-lokale

Antall
8 stk
90 stk
1 stk
5 stk
10 stk
25 stk
3 stk
80 stk
3 stk
80 stk
1 Stk
5 stk
46 stk
17 stk
1 stk
1 stk

m2
2 000m2
m2

lm.

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

lm.
lm.
15 lm.
lm.
lm.
lm.
lm.
lm.
lm.
lm.
lm.
lm.
lm.

m2

lm.

8. Drifts-utstyr:
Type
Båter
Båthengere
Bil til personelltransport
Strømaggregat
Batteridrevet verktøy og
sag
Mobiltelefoner
Containere
Gressklippere
Gressklipper
Båtmotor

Merke
ProZero 11,5
Buster XL
Tysse
Div.
Honda, 3000 kw
Hitachi og Stihl

Merknad
Innkjøpt av tilskuddsmidler, 2016
Innkjøpt av Holmestrand kommune
Av Holmestrand kommune
Kommunal bilpark disp.

Samsung
Avfallshenger/container
2 stk gresstrimmere,Stihl
2 stk.
80 Hk Yamaha

99500810 Morten Grande
Leies

Brukes i Skjærgården

En 4 hjulstrekker og en Honda
Brukes på Busteren

