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Kort oppsummert - Sesongen 2018 og bemanning

Vi hadde en travel vår med omfattende strandrydding og tilrettelegging før badesesongen. Båten ble satt på
vannet i midten av mars og alle fuglereservatene ble ryddet innen ilandsstigningsforbudet.
Det har vært veldig mange frivillige ryddeaksjoner i år, som i fjor. Vi har fraktet endel grupper og hentet avfall
en rekke steder.
Sommersesongen gikk uten store utfordringer, tross knallvær med mye fritidsbåter og besøk på områdene.
Noe ødeleggelser av badeutstyr kom som følge av stormen i september, men ellers har vi fått brukt høsten til
snekring og vedlikehold flere steder. I høst har det vært noe ekstra stopp på Levor og skifte av impeller og
propell.
Det har vært flere medieoppslag i både lokalaviser, radio og NRK Østfold det siste året, der vi har fått frem
skjærgårdstjenestens aktive arbeid, spesielt med fokus på strandrydding og marint avfall.
Det har blitt noen endringer i bemanningen av skjærgårdstjenesten i Fredrikstad i år. Det ble klart i høst at
Joakim Alvergård, som tidligere har vært skipper, går inn i den daglige driften i parkavdelingen. Thomas
Eriksen fortsetter som skipper på båten og Anne Sofie Fjeldstad jobber med administrative oppgaver.
Situasjonen er i høst løst med ekstrahjelp til og med midten av november. Vi håper å få på plass en ny skipper
i løpet av våren/sommeren 2019, men ser noen utfordringer med ansettelsesstopp osv. i kommunen.
Båten blir tatt på land for vedlikehold i slutten av november.

Bilde: Rydding på Lyngholmen, mai 2018
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Tilrettelegging før og etter sommersesong

Våren 2018 laget vi en ustilling som kick-start på strandryddesesongen
2018. Kunsten ble laget av søppel vi har funnet i Fredrikstadskjærgården og
denne ble stilt ut på Stortorget i kombinasjon med informasjon om rydding og
hvordan folk kan bidra (se bilde).

Tilretteleggingen for badesesongen startet tidlig i mai. Vi setter hvert år ut
badeflåter, markeringsbøyer og badetrapper. I år kom vi godt igang og var så
og si ferdig med det meste av badeutstyret før 1. juni, hvilket førte til få
henvendelser om manglende badeutstyr. Det ble ført ukentlig tilsyn, og
eventuelle badeflåter eller markeringsbøyer på avveie ble lagt tilbake på
plass. En midlertidig løsning for stupetårnet på Foten ble benyttet også i år, vi fikk på plass en enkel midlertidig
løsning på Garnholmen og vi fikk på plass to nye badeflåter andre steder.
Det oppstod store mengder alger i Hunnebunn (Vispen) på grunn av algeoppblomstring, og dette forringet
badekvaliteten betraktelig. Noe sporadisk fjerning av alger ble foretatt, men større tiltak avventes til
handlingsplan Hunnebunn utarbeides og vedtas i vinter.
Inntak av badeutstyr drøyde noe ut i tid i år på grunn av den fine sommeren og gode badevannstemperaturer.
Noe ødeleggelse av baderamper i uværet på sensommern. Vi ble ferdig i slutten av oktober med de siste
inntakene.
Tabell: Oversikt over utstyr som settes ut før sesongen og tas inn vinterstid.
Badeflåter
HC-badeflåte
Bøyer
Annet
Enhuuskilen
Tangen
Bevø
Humlekjær
Roppestadholmen
Vispen
Djupeklo/Rakholmen
Foten/Helleskilen
Solviken
Theastranda
Garnholmen
Tjeldholmen
Buvika/Slevikstranda

2
1
2
1
1
1
2
1
1

6
3
6
6
5
6
6
8
6
5

1
1

HC-rampe

Stupebrett
Kajakkrampe
Stupebrett
Bølgebryter
HC-rampe
Tar inn dekket på brygga
Tar inn dekket på brygga

1
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Bilde: Levor (venstre) og algeoppblomstring i Hunnebunn sommeren 2018 (høyre).
3

Strandrydding

Våren var travel med mange frivillige aksjoner og stor pågang for henting av avfall etter aksjoner.
Skjærgårdstjenestens egne ansatte ryddet sjøfuglområdene i driftsområdet med ferdselsforbud før 15.april,
samt andre friområder i perioden mars til og med mai. Ved enkelte anledninger har frivillige deltatt om bord.
Vi har hatt med skoleklasser på rydding fra landsiden og kjørt undervisningsopplegg for disse. Vi har kjørt ut
pensjonistforeninger og ryddegrupper som har gjort en kjempeinnsats.
Frivillig innsats med innsamling av marint søppel organiseres både gjennom direkte
kontakt med mannskap ombord på Levor, samt administrasjonssjefen for
driftsenheten. I år hadde Fredrikstad fått på plass ryddekart som er tilgjengelig på
kommunens hjemmeside. Her meldes ryddeaksjoner inn og avfallet hentes på gitte
hentepunkter. Dette oppleves at har fungert godt, og mannskapet varslet per epost,
sms eller telefon om hentesteder.
All innsamlet søppel er fortløpende bokført hos oss og totaloversikt ble sendt i
november til Oslofjordens Friluftsråd (OF), som rapporterer endelig til Hold Norge
Rent.
Vi har også i løpet av høsten kjørt flere ryddeaksjoner, blant annet en tredagers
aksjon i Øra naturreservat der vi samlet 1 tonn avfall. Vi organiserte ryddeaksjon på
Hankø 6 november, og har hentet avfall fra en storstilt frivillig aksjon i Gansrødbukta i
oktober.

Bilde: Aksjon på Lyngholmen med Kystlotteriet og Solveig Egeland fra «Håpets katedral».
Resultat i år:
Skjærgårdstjenestens egne aksjoner: Totalt 18 aksjoner med totalt 89 sekker. 35 store gjenstander. I tillegg
aksjonen på Øra (3 dager) i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd etc. med 100 sekker.
Frivillige aksjoner med eller uten Skjærgårdstjenesten: 93 ryddeaksjoner har samlet 586 sekker, i tillegg til en
rekke større gjenstander som fiskekasser, bildekk, kanner og isopor.
Vi har i år hentet 8 jollevrak, i tillegg til samarbeid med Miljøavdelingen i kommunen om fjerning av endel
større båter.
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Samarbeidspartnere i 2018:
Miljødirektoratet, SNO, Oslofjordens friluftsråd, Hold Norge Rent, Østfold fylkeskommune,
Naturvernforbundet/Kystlotteriet, hytteforeninger, velforeninger, NAV, Fylkesmannen i Østfold, Klima- og
miljødepartementet, Hvaler kommune, Frevar, Skoler og barnehager, andre virksomheter i Fredrikstad
kommune.

Bilde: Noen av våre samarbeidspartnere i 2018; Kystlotteriet, Oslofjordens friluftsråd og Klima- og
miljødepartementet.

Den 23. oktober var vi delaktige i opptak av spøkelsesteiner og garn ved hjelp av undervannsdrone.

Bilde: ROV til oppsamling av spøkelsesteiner og garn (venstre). Aksjon fra takrørskogen på Øra (midten og
høyre).
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Vi har samarbeidet godt med Miljøforvaltningen i kommunen i år. Et stort gammelt fiskegarn er fjernet, vi har
samarbeidet om større eierløse båter eller andres steder som krever opprydning. Vi har også varslet dem om
steder der isporelementer benyttes på bryggeanlegg osv.

Bilde: Store fiskeredskaper og flytende isoporelementer som er varslet til miljø-og landbruksavd.

Økonomi
Vi har fått tilskudd fra Miljødirektoratet på 150 000,- for aksjoner og håndtering av marint avfall i år. Vi trenger
derfor ikke å søke refusjon fra Hold Norge rent, men aksjonene legges inn i ryddeportalen deres som et bidrag
til statistikken.

Figuren viser antall sekker som ble hentet i forbindelse med strandryddingen i år. Et stort antall frivillige var
med på rydding og samling av avfall. Mengden avfall fra strandrydding når i år igjen et rekordhøyt tall, alt å
dømme etter alt fokus og antall deltakere som er med på aksjoner. De siste tre årene har vi også ført statistikk
på antall løse,store gjenstander som samles inn, utover antall sekker. Dette inkludere bildekk, plastkanner,
kasser, store ispoporflak og vises i figuren. I år har vi 65 elemeneter fra friområdene som er registrert, men
dette er trolig et alt for lite tall da det mangler noe statistikk på enkelgjenstander fra sesongen.
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Renovasjon og rydding av friområder

Fast kjørerute for tømming av avfallsstativer var i perioden april til litt uti oktober. Nå er alle dunker tatt på land
eller lagt ned. Mengden avfall fra stativer har økt noe i år, i sammenheng med den fine sommeren. Det er
enkelte steder som peker seg ut som populære plasser der det alltid er mye søppel, uavhengig av vær. På to
av disse stedene er det utleiedeler, og vi har fått istand avtale om betalt renovasjonskjøring for å dekke noen
av kostnadene vi har med dette.
I Borge er Tosekalven, Bjerkli og Gåsa stedene med mest avfall. Ruten kjøres 2-4 ganger i måneden i
sommerhalvåret og er den delen av Fredrikstad som genererer minst søppel.
Skjærgården på Kråkerøy genererer mer avfall enn Borge.
Arisholmen har desidert mest søppel, men denne
avfallsmengden skyldes i stor grad utleievirksomhet. Av andre
friområder er det Store og Lille Raaholmen, samt Tjeldholmen
som har mest besøk og søppel på Kråkerøy. Mange båteiere
kaster også avfallet sitt på Tangen der det er molok-løsning.
Denne tømmes ukentlig med kranbil, og det føres ikke
statistikk på dette avfallet.
Onsøyskjærgården er mye besøkt av båtfolket og det er her
vi har de desidert største avfallsmengdene. Særlig
Lyngholmen, Flatskjæra og Geitøya mottar mye søppel og står
for halvparten av hele Onsøys avfallsmengde. Vi har i tilegg
molokker på tre større badeplasser som hentes fra landisiden.
Samlet har skjærgårdstjenesten tømt 1750 sekker fra
friområdene i 2018, se figuren under. Sektordiagrammet over viser fordelingen mellom kommunedelene.
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Vi opprettholder renholdsavtaler med velforeninger o.l. ved følgende badeplasser: Vispen, Bevø, Tangen,
Foten, Enhuskilen, Flåtavika og Solviken. Foreningene har ansvar for renhold og drift av toalettbyggene, og
skal rydde strender daglig. Vi har god dialog med foreningene, og de rapporterer raskt dersom det er hærverk
eller behov for vedlikehold. Mønsterboden er fra og med september 2018 overført en annen virksomhet i
kommunen.
Skærgårdstjenesten har ansvar for 30 utedoer, renhold gjøres ved behov.
Når det gjelder omfanget på besøkende i Fredrikstad så er Onsøy uten tvil mest populært blant båtfolk, hvilket
stemmer godt overens med avfallsmengdene vi registrerer. Onsøy har flere tilrettelagte steder, sammenlignet
med Kråkerøy og Borge.

Båt og utstyr

Levor er godkjent etter ny forskrift som tredte i kraft i 2017.




Thomas har tatt ROCsertifikat i høst
Deltakelse på HMSdag på Oscarsborg 24 april
Fagsamling med Miljødirektoratet og Oslofjordens friluftsråd i Sandefjord 27. september.

I løpet av sesongen har vi måttet gjøre endel reparasjoner på Levor. På vårparten hadde vi en omfattende
5000timers-service med store kostnader. Blant andre tiltak kan det nevnes ny propell og impeller, hydraulisk
magnetventil og to sveisejobber på sprekker i skroget. Det forventes ytterligere en omfattende sveisejobb ila
vinteren på samme problematikken.
Vi har spilt inn følgende til båtinvesteringsplanen for skjærgårdstjenesten (Miljødirektoratet): Fredrikstad jobber
for ny båt ila en 3-4 års periode, og vi håper at ny båt er på plass til sesong 2021. Byggeår er 2002 og båten
vil derfor være 19 år i 2021.
Det er forventet ytterligere ett drevskifte innen vi har ny båt.
Båten er ellers i god stand og fungerer fint, men krankapasitet er for dårlig ettersom krav til krenging har
begrenset vår kapasitet betraktelig.
Vi har lagt ned litt arbeid for å sørge for at Terna er innenfor sikkerhetskrav og kan fortsette å benyttes til
mindre oppdrag. Denne er imidlertid veldig sliten, og vi må gjøre en vurdering på om denne skal pusses opp i
løpet av vinteren eller om det er mer hensiktsmessig å kjøpe ny.

Bilde: Terna på slep
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Vedlikehold, tiltak og investeringer

Tilsyn med trapper, bøyer, flåter m.m. ble gjort etter planen i sommer. Det har vært lite hærverk og
ødeleggelser i år.
Vi har kjøpt nye avfallsdunker som skal være minksikre og nye badetrapper før badesesongen. Gjennom
prosjektet Ren Kystlinje har vi fått kjøpt en vekt som kan henges på krana for å at vi skal oppnå mer nøyaktige
og korrekte tall for mengden maring avfall vi samler inn ila sesongen. Gjennom dette prosjektet har vi også fått
oss nye avfalssnett som letter håndteringen av avfallet.
I løpet av vinteren snekret Thomas ny utedo til Flåtavika og Lyngholmen (montert i høst). To nye badeflåter ble
kjøpt inn.

.

Bilde: Øverste fra venstre: Ny utedo Flåtavika, ny utedo Lyngholmen, ny stupebrygge Slevik, ny rampe
Lyngholmen, nye badeflåter og ødelagt HC-rampe på Foten.
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Miljøtiltak og naturoppsyn

Vi har ikke gjennomført tilsynsrunde med SNO i år, men holder god dialog. Vi har ryddet søppel på alle
fuglereservatene, inkludert Søndre Missingen, Langskjær, Steinene, Søndre Søster, Nordre Søster,
Grindskjæra, Gåseskjæra, Mule/stangeskjær, se oversikt under.
Andre oppgaver:
 Vi har kjørt sauer til Søsterøyene som endel av skjøtselstiltak i Ytre Hvaler nasjonalpark. Vi har også
hatt oppdrag med besøkskasser og sauegjerder her.
 Noen minkfeller har vært satt ut, blant annet på Mule-Stangeskjær.
 Storstilt ryddeaksjon i Øra naturreservat.
 Deltakelse på samarbeidsmøte om stillehavsøsters i Østfold
 Fjerne døde seler
 Restaurering av slåttemark på Letretangen og vegetasjonsrydding i den forbindelse

Bilde: Frakt av sauer til Søsterøyene før sommeren (venstre) og fjerning av grindhval (høyre).

Aktiviveter på naturoppsyn 2018
Anslått ant.
dagsverk brukt
Område besøkt og hovedformål (stikkord).
på oppsyn
Strandrydding i sjøfuglreservater med skiltkontroll
3
Oppgaver Ytre Hvaler NP (bl.a. strandrydding, skiltkontroll)
3
Samhandling, oppsyn og uforutsette hendelser
1

.
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Årsregnskap
Foreløpig årsregnskap per 12.11.2018
Regnskap Årsbudsjett
414201 KT PARK
6091 Skjærgårdstjenester

626 711

1 332 000

2 843 469
13 401
11 778
606 183
68 939
13 602
1 535
87 372
0
56 094
5 536
14 230
13 589
5 624
9 781
676
2 183
12 096
68 749
243 113
34 735
780
8 784
0
366 439
157 533
2 610
21 005
120 319
7 851
0
20 000
186 432
682 500

3 370 000
100 000
40 000
619 000
80 000
16 000
1 000
121 000
1 000
60 000
5 000
20 000
10 000
0
5 000
0
0
20 000
80 000
200 000
35 000
20 000
10 000
17 000
400 000
138 000
20 000
0
162 000
40 000
250 000
0
200 000
700 000

Sum inntekter
-2 216 757
1650 SALGS- OG GEBYRINNTEKTER MVA
-66 939
1700 REFUSJONER FRA STATEN
-1 791 633
1710 SYKELØNNSREFUSJON FRA FOLKETRYGDEN
-51 754
1729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET
-186 432
1815 ØREMERKEDE STATSTILSKUDD
-120 000
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND
0

-2 038 000
0
-1 700 000
0
-200 000
-120 000
-18 000

Sum utgifter
1030 EKSTRAHJELP KUN TIMELØNNET
1040 OVERTID
1075 LØNN VEDLIKEHOLD
1090 PENSJON FELLESORDNING 14,15/15,25/35,60%
1091 AFP-AVTALEFESTET PENSJON 2,2/1,4
1092 KOLL. ULYKKES/GRUPPELIVSFORSIKRING
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT (14,1%)
1117 REPRESENTASJON/BEVERTNING O.L
1118 DRIFTSTJENESTER OG DRIFTSMATERIELL
1120 DIVERSE FORBRUKSVARER OG MATERIELL
1121 PLAST, PAPP, PAPIR, SEKKER OG LIGN.
1122 ARBEIDSTØY, VERNEBEKLEDNING
1126 RENHOLDS- OG HYGIENEARTIKLER
1131 TELEFONLINJER- OG TRAFIKK
1132 DATAKOMMUNIKASJON, LINJELEIE,INTERNETT
1141 TRYKKING, KOPIERING
1150 KURS OG OPPLÆRING
1171 BENSIN OG DIESEL
1174 SERVICE OG REPARASJON AV TRANSPORTMIDLER
1177 FORSIKRING AV TRANSPORTMIDLER
1181 STRØM
1190 GRUNNLEIE OG HUSLEIE
1192 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER
1195 KONTINGENTER OG LIGNENDE
1200 INVENTAR OG UTSTYR
1202 VERKTØY, REDSKAPER, INSTRUMENTER
1231 VEDLIKEHOLD TEKNISKE ANLEGG
1232 UTVENDIG VEDLIKEHOLD
1233 VEDLIKEHOLD UTEANLEGG
1241 VEDLIKEH. REPARASJON UTSTYR OG INVENTAR
1270 KJØP AV KONSULENTTJENESTER
1429 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN
1468 DRIFTSTILSKUDD TIL ORG. OG FORENINGER
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