Sammendrag
Bymiljøetaten har driftsansvaret for Oslo kommunes øyer i indre Oslofjord. Maritim er en enhet
under byromsdivisjonen, skog og landskap, 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. I enhet 1 har Maritim drift/ Skjærgårdstjenesten tømt ca
167 tonn med søppel i 2018 og i enhet 3 har skjærgårdstjenesten tømt ca 6 tonn med søppel i 2018.
Tallet for enhet 3 er i realiteten betydelig høyere ettersom to containere som står på Håøya ukentlig
blir fraktet til Kongshavn og derfor kommer på regnskapet til indre fjord. I tillegg har Maritim fjernet
ca 10 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 Bymiljøetaten, Maritim enhet er daglig drift på Langøyene,
teltoppsyn på Langøyene, skjøtsel og vegetasjonsrydding, gressklipping, bekjempelse av introduserte
plantearter, diverse vedlikeholdsoppgaver knyttet til brygger og bygninger og naturoppsyn i
verneområdene etter tjenestekjøpsavtale med Statens Naturoppsyn. Oppgavene er hovedsakelig
knyttet til Hovedøya, Langøyene, Gressholmen og Håøya.
Maritim enhet består av seks fast ansatte pluss en på utlån, og har en driftsstasjon på Hovedøya og
en på Håøya(Vestfjorden). I tillegg har vi hatt 8 sesongarbeidere fordelt på 34 månedsverk for å
dekke driftsoppgavene og 6 sesongarbeidere fordelt på 17 månedsverk ansatt for å bekjempe
introduserte plantearter.
Passasjerstatestikk fra Oslofergene viser at de totalt har fraktet ca 1 185 508 passasjerer i 2018.
Dette er en økning på over 320 000 passasjerer fra 2017.
Maritim enhet har produsert følgende rapporter i 2018:
 Langøyene: årsrapport Langøyene 2018
 Oppsyn etter tjenestekjøp SNO. Samlerapport i november til SNO og internt.
 Bekjempelse av introduserte arter. Sendt internt og videre til Fylkesmannen.
 Skjøtsel av grov/ hule eiker på Håøya, Langøyene og Hovedøya. Sendt internt og til
Fylkesmannen.
 Skjøtsel for åpen grunnlent kalkmark. Sendt internt og til Fylkesmannen.
 Slått og utvidelse av slåttemark. Sendt internt og til Fylkesmannen.
 Skjøtselsrapport for klosterruinen på Hovedøya. Sendt internt og til Riksantikvaren.
 Rapport på redningsøvelse og HMS kurs. Sendt internt i august.
 Årsrapport Maritim enhet. Sendt internt i januar 2019.
 Årsrapport Skjærgårdstjenesten.
Inge G. Kristoffersen, Seksjonssjef, Torgeir Hustad, Driftsleder, Fredrik Helverschou, Øy- og
Naturoppsynsleder.
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Innledning
Bymiljøetaten har driftsansvaret for Oslo kommunes øyer i indre Oslofjord. Maritim er en enhet
under byromsdivisjonen, avdeling skog og landskap, seksjon øyer og kulturlandskap, og vil videre
omtales som Maritim enhet i årsrapporten. 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.
Arbeidsoppgaver for Skjærgårdstjenesten innbefatter blant annet tømming av søppel, toalett vask,
toalett tømming, strandrydding og arbeid med badebøyer/ badeflåter. Disse arbeidsoppgavene blir
hovedsakelig utført på Hovedøya(strandrydding), Langøyene, Gressholmen/ Rambergøya og i
Vestfjorden og utgjør ca 1/3 av Bymiljøetaten, Maritim enhets arbeidsoppgaver.
Øvrige oppgaver som drift/oppsyn på Langøyene, skjøtsel, gressklipping, bekjempelse av introduserte
plantearter og vedlikeholdsoppgaver på brygger/ bygninger m.m. utføres over Bymiljøetaten,
Maritim enhets budsjett. Arbeidet utføres med utgangspunkt i Maritim enhets driftsstasjoner på
henholdsvis Hovedøya og Håøya.
I tillegg har Bymiljøetaten, Maritim enhet utført flere prosjekter for å tilrettelegge enda bedre for
publikum på øyene. Prosjektene er finansiert med investeringsmidler. Eksempler på prosjekter:




Flere stier på Hovedøya og Langøyene er skjøttet.
Teltområder på Langøyene er åpnet opp og utvidet.
Ny platting utenfor toalett ved Tåjebukta, Håøya.

Maritim enhet har avtale om tjenestekjøp med Statens naturoppsyn (SNO). I 2018 er kontrakten
mellom Maritim enhet og SNO blitt endret til kun å omhandle skjøtsel, bekjempelse av introduserte
arter og opprydding i marin forsøpling innenfor verneområdene. Første utkast til kontrakt var ikke
bra og den måtte derfor endres. Kontrakt ble derfor ikke underskrevet før i slutten av august.
Naturoppsynet har utført ca 154 timer med feltarbeid i henhold til kontrakt. Timene inkluderer både
feltarbeid og rapportering
Maritim enhet består av seks faste ansatte pluss en ansatt på utlån.
For å rekke over driftsområdene i hovedsesongen har Maritim enhet hatt 8 sesongansatte fordelt på
34 månedsverk. I tillegg kommer seks sesongarbeidere fordelt på 17 månedsverk ansatt til å
bekjempe introduserte plantearter finansiert av Bymiljøetaten og Fylkesmannen.
Maritim enhet har fast arbeidstid som er 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. Til helgevaktene har det
blitt ansatt to sesongansatte i hovedsesongen.

Bemanning
Maritim enhet er en driftsenhet bestående av driftsleder, øy- og naturoppsynsleder, en
driftstekniker, tre fagarbeidere og en spesialarbeider. En av fagarbeiderne er på utlån internt i
seksjonen.
Sammensettingen av forskjellige fagområder og få utskiftinger gjør at Maritim enhet ufører mange
forskjellige arbeidsoppgaver med en faglig tyngde og presisjon.
For å dekke driftsoppgavene i hovedsesongen har Maritim enhet ansatt 8 sesongansatte fordelt på
34 månedsverk. To av disse har hovedsakelig jobbet i helgene, men med ekstra investeringsmidler
har de også utført diverse vedlikeholdsoppgaver (maling) på Bymiljøetatens bygninger. I tillegg har 6
sesongansatte fordelt på 17 månedsverk jobbet med bekjempelse av introduserte plantearter.
Arbeidet med bekjempelse av introduserte plantearter er finansiert med Bymiljøetatens egne midler
og med tilskudd fra Fylkesmannen. Rapport på arbeidet er sendt til Fylkesmannen og til
Bymiljøetaten internt.

Kurs og opplæring




I sommersesongen ble det gjennomført redningsøvelse fra stor og liten båt og
førstehjelpskurs for alle faste og deltidsansatte i Maritim enhet.
Det har blitt arrangert motorsagkurs for både faste ansatte og sesongansatte.
Seks faste ansatte og en sesongansatt har gjennomført kurs i varme arbeider. Både teori og
praksis.

Alle faste ansatte i Maritim enhet har i tillegg hatt medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelse
og en halv dag med gjennomgang av Oslo kommunes etiske regler.

Båter
MF Hovedøya (1965)

Bilde 1) MF Hovedøya som ekstraferge

Bilde 2) Frakt av kyr med MF Hovedøya

MF Hovedøya blir brukt til frakt av maskiner, komprimator til søppeltømming og som passasjerferge/
guideturer. I sesongen brukes MF Hovedøya ukentlig til frakt av komprimator for søppeltømming på
øyene. I 2018 har MF Hovedøya også blitt brukt til å frakte kyr til Borøya og Brønnøya i Bærum

kommune, og til frakt av vann til Husbergøya. I noen helger har MF Hovedøya blitt utleid til
Oslofergene for å kjøre ekstraruter for Ruter mellom Aker brygge og Hovedøya.
Maritim enhet har kun en skipper, og er sårbare ved ferieavvikling og sykdom. MF Hovedøya
slippsettes utenfor sesong på Oslo Havn sitt slippområde. Følgende reparasjoner og servicer er utført
i 2018:




Årlig service og vedlikehold.
Utbedring av kjørerampe på dekk.
Nytt gulv, benk og bord i styrhus. Måtte byttes ut grunnet fukt og råte i gulvkonstruksjonen.

Bjønn (1967)

Bilde 3) Bjønn

Bilde 4) Henting av flåte på Huk

Bjønn er en gammel slepebåt som blir brukt til diverse arbeid, frakt og isbryting. Denne båten blir
hovedsakelig brukt vinterstid ettersom den er eneste båt som går i is. Maritim har ikke hatt noen
problemer med Bjønn i 2018 og det er kun utført jevnlig service og vedlikehold gjennom sesongen.
Følgende reparasjoner og servicer er utført i 2018
 Årlig service og vedlikehold.

Ommen (1993)

Bilde 5) Ommen

Ommen har base på Håøya og blir brukt av vaktmesteren på Håøya til søppeltømming, 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. Ommen har hatt følgende
servicer/reparasjoner i 2018:




Årlig service og vedlikehold.
Byttet dynamo babord side.
Byttet vinduspussemotorer og pussearmer på begge sider.

Langøya (2004)

Bilde 6) Langøya

Langøya er stasjonert ved driftsstasjonen på Hovedøya og blir brukt til transport av mannskap og
mindre utstyr hovedsakelig i indre Oslofjord.
Langøya har hatt følgende servicer/reparasjoner i 2018.
 Årlig service og vedlikehold.
 Skrape og stoffe skutebunn. Malt skuteside og styrhus.

Småbåtene

Bilde 7) Pioner Multi

Bilde 8) Seahunter

Bilde 9) Polarcirkel 600

Bilde 10) Polarcirkel 600

Maritim enhet har tre stk Pioner Multi (to med Honda 75 hk og en med Yamaha 70 hk) og en
Seahunter med Yamaha 25 hk som blir brukt i forbindelse med bekjempelse av introduserte planter
på øyene. I tillegg har Maritim enhet en stk Polarcirkel 600 med Yamaha 150 hk. I 2018 ble det kjøpt
inn ny motor. Båten blir hovedsakelig benyttet av øy- og naturoppsynsleder. Pionerbåtene har blitt
brukt i Vestfjorden og til Langøyene. Seahunteren har blitt brukt til bekjempelse av introduserte
plantearter. Følgende servicer/reparasjoner er utført på småbåtene i 2018:
Seahunter:



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

Pionerene



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

Polarcirkel 600




Service etter manual.
Stoffet på våren og vinterkonservert i november.
Ny Yamaha 150 hk motor.

Maskiner
Weidemann

Bilde 11) Weidemann

Weidemann blir brukt hovedsakelig på Hovedøya i forbindelse med diverse fraktoppdrag og til
tømming av dypavfallsbeholdere. Følgende reparasjoner er utført på Weidemann i 2018:



Årlig service.
Byttet bremsebånd og hjulsylinder.

Wille

Bilde 12) Wille

Wille`n har blitt brukt på Langøyene til diverse frakt, og til tømming av dypavfallsbeholdere. Maritim
har og brukt Wille`n i forbindelse med skjøtsel på Langøyene i november 2018. Maskinen er noe slitt
men fungerer, og følgende reparasjoner/ servicer er gjort på Wille i 2018:



Byttet ut gammel Wille med en nyere type.
service er utført på Bymiljøetatens verksted på Midtstuen.

New Holland traktor

Bilde 13) New Holland traktor

Traktoren er stasjonert på Håøya og blir brukt til blant annet skjøtsel med tilhørende kvistkvern og
tømmerklo og til diverse fraktoppdrag. I november 2018 ble traktoren med kvistkvern fraktet til
Langøyene for å bistå i skjøtselsarbeidet som er gjøres på øya. Følgende reparasjoner/ servicer er
gjort på New Holland traktor i 2018:


Årlig service utført på Bymiljøetatens verksted på Sogn.

Hyster gaffeltruck

Bilde 14) 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 2018:


Årlig service og vedlikehold.

Rangere og annet utstyr
Maritim enhet har tre stk RTV og en ATV. To av RTV`ene er EL drevet. Ettersom Hovedøya foreløpig
er eneste plass med tilstrekkelig strømtilførsel blir begge EL RTV`ene brukt der. På Langøyene blir det
foreløpig brukt bensindrevet RTV, og ATV`en har blitt brukt på Håøya. RTV`en som blir brukt på

Langøyene begynner å bli gammel og sliten, og bør byttes ut. Den bør ikke brukes til å trekke
tilhenger, og den bør heller ikke lastes tungt da trekkraften begynner å bli dårlig?
Ettersom 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. Den store Toro klipperen har blitt brukt på Langøyene og de små på
Hovedøya og Håøya.
Grunnet en tørr sommer med lite vekst har klipperne blitt brukt betydelig mindre i 2018 enn tidligere
år. Grovklipperaggregatet har i 2018 blitt brukt på diverse busker og kratt på Langøyene, men og til
noe grovklipping på Hovedøya.
Seksjon øyer- og kulturlandskap har i 2018 kjøpt inn en ny tohjuls slåmaskin som er mindre og lettere
enn den gamle. Den er stasjonert på Hovedøya og har blitt brukt til slåtten på Hovedøya.
Maritim enhet har en stk kvistkvern stasjonert på Hovedøya. Maskinen har i 2018 hatt årlig service.
Stubbefresen til Maritim enhet har ikke hatt noen driftsproblemer i 2018.
Til driften på Håøya har Maritim enhet en stk tømmerklo og en kvistkvern, som begge er tilpasset
traktoren som opererer på Håøya. Denne kvistkvernen er mer mobil enn den som er stasjonert på
Hovedøya, og ved behov har traktor med kvistkvern blitt brukt i andre områder enn Håøya.
Kvistkvernen har fått ny aksling(clutch) i 2018.
Aggregat på Håøya har hatt jevnlig service og vedlikehold. I tillegg er batteripakken blitt utvidet.
I 2018 har Maritim montert inn en stasjonær dieseltank på Håøya.
Maritim enhet har i tillegg diverse mindre utstyr som motorsager, ryddesager, løvblåsere, aggregater
og pumper.

Hovedøya
Oslofergene har i 2018 fraktet 283 854 passasjerer fra Hovedøya. Dette er en økning på 80 000
besøkende fra 2017. Denne eksplosive økningen og en veldig tørr sommer har medført store
slitasjeskader på vegetasjonen på øya.

Bilde 15) Slitasjeskader Hovedøya

Bilde 16) Slitasjeskader klosterruinen

Hovedøya er en øy med en spesiell biologi, geologi og historie og er hyppig brukt av barnehager,
skoler og universiteter som en del av deres læreplan.
På Hovedøya har Maritim enhet en fast ansatt som fungerer som vaktmester. I tillegg har Maritim
enhet hatt to sesongarbeidere på Hovedøya. Disse har bistått med vaktmesteroppgavene samt hatt
hovedansvaret for vaktmesteroppgavene på Hovedøya i ferieavviklingen til de faste ansatte.
De daglige driftsoppgavene på Hovedøya er toalettvask, strandrydding og søppelrydding.
Ut over dette utfører Maritim enhet tilsyn med beitedyrene, naturoppsyn, bekjempelse av
introduserte plantearter, strandrydding, skjøtsel, ukentlig gressklipping, skjøtsel i og rundt
klosterruinen og diverse vedlikeholdsoppgaver.
Vaktmesteren på Hovedøya bor på øya i sesongen, og har derfor noe tilsyn på øya utenfor ordinær
arbeidstid.
10`ern som ligger vest for fergebrygga og Kiosken som ligger ved den sydligste inngangen til
Revierhavna båtforening har blitt leid ut til Oslofjorden Friluftsråd som kystledhytter.
I løpet av 2018/2019 blir det gravd ned vann og kloakkrør på Hovedøya. Hovedøya vil da bli koblet på
hovednettet fra land, men det deler av øya vil være anleggsområde fram til arbeidet skal være
avsluttet i løpet av sommeren 2019. Maritim må i denne perioden dele driftstasjonsområdet på
Lindøysund med entreprenøren som utfører arbeidet. I denne perioden vil det i tillegg være viktig
med god informasjon til publikum om arbeidet som skjer på øya.

Bilde 17) Riggområde og graving

Bilde 18) Lekter ved brygge Lindøysund

Skjøtsel Hovedøya
I 2018 har det det vært 16 sau på beite på Hovedøya fra mai til november. For å utnytte sauens
«skjøtselsegenskaper» har Maritim enhet tatt ned en del løvtrær innenfor beiteområdene i
beiteperioden. Sauen beiter da løvverk fra trærne og gjør oppryddingsarbeidet etter skjøtsel enklere.
Sauene ble sluppet løs på hele øya i slutten av juli. Vi har flere utfordringer med løse hunder på
Hovedøya, og det har vært en hendelse der hund har jaget sau på øya i 2018. Det gikk heldigvis bra
med sauen som ble jaget.
Maritim enhet har gjennom hele sesongen utført skjøtsel i form av gressklipping, kantklipping,
skjøtsel av tidligere skjøttede områder og rydding i beiteområdene. I 2018 har Maritim enhet fått
tilskudd fra Fylkesmannen til følgende skjøtselsprosjekter:
o
o
o

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

Alle skjøtselsprosjektene er gjennomført, og rapporter er sendt internt og til Fylkesmannen.

Bilde 19) Før skjøtsel åpen grunnlendt kalkmark

Bilde 20) Etter skjøtsel åpen grunnlendt kalkmark

Maritim enhet har bekjempet introduserte plantearter på Hovedøya fra slutten av mai og ut
september. Rapport på arbeidet er sendt internt og til Fylkesmannen.

Utfordringer Hovedøya
Antallet besøkende på Hovedøya har økt kraftig de siste årene og i 2018 har antallet besøkende økt
med over 80 000 siden 2017. Vi ser stor slitasje på vegetasjonen på øya som ikke bare skyldes den
tørre sommeren. Flere nye stier er dannet, og de eksisterende stiene har blitt mye bredere.

Bilde 21) Slitasje på vegetasjon før tørken

Vi har de siste årene hatt en ganske kraftig økning i antall besøkende på Hovedøya, og samtidig øker
slitasjen på de sårbare naturområdene 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.
I 2018 vil arbeidet med tilrettelegging videreføres. Høsten 2019 til våren 2021 vil Langøyene bli
stengt for publikum grunnet rehabilitering, og som følge av det vil Hovedøya trolig måtte ta noe av
trykket fra Langøyene. Dette kan skape økt slitasje for øyas sårbare naturtyper.
I tillegg ser vi en økning av antall besøkende som ønsker å overnatte i hengekøye på Hovedøya. Ved
overnatting i hengekøye vil det bli slitasje over lengre tid på samme lokalitet, og dette kan være en
trussel for Hovedøyas biologiske mangfold. Det er også en økende trend i Oslo med økt bruk av
sykkel som framkomstmiddel. Det vil da trolig medføre økt antall sykler på Hovedøya da det er
begrenset med sykkelparkeringer ved Aker brygge. En økning av antall syklister på Hovedøya vil gi økt
slitasje på øya, og det vil medføre en viss sikkerhetsrisiko for andre besøkende på øya. Som et
forebyggende tiltak bør forskrift for Hovedøya endres og et forbud mot bruk av sykkel og all
overnatting bør legges til.
Grillforbudet som ble innført i sommer resulterte i færre utfordringer med bruk av engangsgriller og
mindre søppel enn fryktet. Men det tok noe tid før publikum respekterte forbudet.
I 2018 har vi hatt flere episoder med diverse hærverk på øya. Knusing av ruter på toaletter, stein i
toalettet, avføring og oppkast på gulv/vegger og tagging.

Bilde 22) Knuste ruter toalettene

Bilde 23) Pølser i toalett

Bilde 24) Stein i toalett

Bilde 25) Ødelagt doskål

Bilde 26) Tagging Hovedøya

Bilde 27) Taggfjerning Hovedøya

Punktene under viser hovedutfordringene på Hovedøya:







Forsøpling.
Grilling/ bålbrenning utenfor tilrettelagte områder. Har vært noe bedre i 2018 grunnet
totalforbud mot all bruk av åpen ild, men er fremdeles en stor utfordring.
Klatring på ruinen.
Løse hunder. En hendelse der hund har jaget sau. Gikk heldigvis bra med sauen.
Flere bedrifter og studieplasser bruker øya til sommeravslutninger og fadderuker. Medfører
økt slitasje. Viktig med informasjon om at slike arrangementer må skje på fotballsletta.
Skolebesøk. Har hatt flere episoder der skoleelever har hatt ufin oppførsel ovenfor Maritim`s
ansatte. Politiet har blitt tilkalt ved en anledning, og klosterkroa har flere ganger hatt





utfordringer med skoleelever. Avviksmelding er skrevet ved anledningen der politiet ble
tilkalt.
Publikumsslitasje på de sårbare naturområdene som følge av en stadig økning av antall
besøkende på øya.
Få toaletter. Det nye toalettet ved fergekaia er meget godt brukt, men det er fremdeles for få
toaletter i sesongen.
Økende bruk av hengekøya for overnatting på Hovedøya. Medfører slitasje og kan være en
sikkerhetsrisiko for andre besøkende.

Bilde 28) Grilling i periode med grillforbud

Bilde 29) Bålbrenning Hovedøya

Maritim vil fortsette arbeidet med skjøtte øya for å kanalisere publikum utenom de mest sårbare
naturområdene.

Langøyene
Oslofergene har i 2018 fraktet over 80 000 passasjerer fra Langøyene. Det er en økning på over
30 000 passasjerer fra 2017 sesongen.
Maritim enhet har i 2018 på det hatt to sesongansatte på Langøyene. Daglige arbeidsoppgaver er
toalettvask, søppelrydding/strandrydding, plenklipping og annet forefallende arbeid på øya. Før
sesongstart har hovedstranda blitt ryddet og sanden flyttet vekk fra veien.
På det meste har det i 2018 sesongen vært i overkant 150 telt på Langøyene og etter sesongen sto
det igjen 20 telt som var forlatt. Det var mer søppel igjen i de forlatte teltene enn i 2017, og flere telt
med sprøyter og brukerutstyr.
Samarbeidet mellom Bypatruljen og seksjon øyer- og kulturlandskap har fortsatt i 2018 med
ukentlige patruljeringer på Langøyene. I tillegg har et vekterselskap patruljert øya på kveldstid i
forbindelse med totalforbudet mot bruk av all åpen ild. Vekternes tilstedeværelse har gitt en
trygghet for beboerne på Langøyene og tilbakemeldinger fra telterne på øya har vært utelukkende
positive.

Bilde 30) Strandrydding før sesongen

Bilde 31) Telting på Langøyene

Skjøtsel Langøyene
På Langøyene blir gressarealene klippet ca annenhver uke, men som resultat av en tørr sommer har
det blitt klippet sjeldnere utover sommeren. Diverse oppslag blir skjøttet en til to ganger i løpet av
sesongen. I tillegg har Maritim enhet med ekstra ressurser kunnet videreføre arbeidet med å åpne
opp stier og publikumsområder. Hovedstien over øya er åpnet opp på sidene, og teltområder er
utvidet. Maritim avholdt motorsagkurs på Langøyene i oktober 2018.

Bilde 32) Gressklipping Langøyene

Bilde 33) Skjøtsel langs hovedstien/ veien

Bilde 34) Skjøtsel Langøyene

Bilde 35) Skjøtsel Langøyene

Utfordringer Langøyene




Håndhevingen av teltreglene ble i 2018 ble håndtert på nivå med 2017, men vi ser fremdeles
forskjellig grad av privatisering. Regelen om privatisering bør bli enda klarere for både
publikum, og for dem som skal håndheve regelen.
Vi måtte rydde opp i betydelig flere leire med sprøyter og brukerutstyr enn i 2017. Til tross
for at det var færre telt som sto igjen etter sesongen enn i 2017, var det betydelig flere telt
fulle av søppel.

Bilde 36) Opprydding Langøyene

Bilde 37) Hensatt teltutstyr

Bilde 38) Sprøyter ++ i forlatt telt

Bilde 39) Sprøyter++ i forlatt telt



Henlagte båter og båter som ligger over lengre tid fortøyd til land er et stort problem. BYM er
godt på vei til å finne rutiner på slike utfordringer som gjør at henlagte båter kan pålegges å
bli fjernet av eier, eller at båtene blir fjernet av BYM for eiers regning.

Bilde 40) Båter fortøyd til Langøyene juli 2018

Bilde 41) Henlagte båter november 2018

Gressholmen/Rambergøya/Heggholmen
Oslofergene har i 2018 fraktet 95 282 passasjerer til Gressholmen. Dette er en økning på 40 000
besøkende fra 2017.
Skjærgårdstjenesten har ansvaret for søppelhåndtering på Gressholmen og toalettvask/ tømming på
Rambergøya. På fergebrygga på Gressholmen står det 16 søppelbøtter som tømmes daglig i
hovedsesongen. Toalettet på Rambergøya har blitt vasket og etterfylt med toalettpapir daglig i
sesongen. I tillegg har Maritim enhet skjøttet hovedstien som går fra fergekaia på Gressholmen og
over til Rambergøya, tatt ned oppslag bekjempet introduserte plantearter og utført diverse oppgaver
på vegne av SNO.
Skjærgårdstjenesten har i tillegg ansvaret for vask og påfyll av toalettpapir på toalettet på
Gressholmen.

Håøya/Vestfjorden
Ruter fraktet i 2018 ca 3600 passasjerer til Håøya, mot 3100 i 2017, men de fleste som besøker øya
kommer med egen båt.
På Håøya har Maritim enhet en fast ansatt med hovedansvaret for gjennomføring av
driftsoppgavene. Han har i løpet av sesongen hatt hjelp av en sesongarbeider 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.
Skjærgårdstjenesteoppgaver på Håøya og i Vestfjorden er søppeltømming, toalettvask og
strandrydding. I tillegg har Maritim utført følgende arbeidsoppgaver: skjøtsel, tilsyn av beitedyr,
vedlikehold av bygninger og brygger, diverse transport av eksterne håndverkere som har rehabilitert
diverse bygg samt annet forefallende arbeid.
De ansatte på Håøya har disponert Skjærgårdstjenestebåten Ommen og en Pioner Multi, og har
driftsstasjon i Tåjebukta på Håøya. Dypavfallsbeholderne i Sandspollen har blitt tømt med innleid
kranbåt. Denne kranbåten har da i tillegg tømt to containere som står plassert på brygga i Tåjebukta.
Jobben har blitt utført ukentlig og avfallet har blitt fraktet til Kongshavn. Denne tømmingen har

derfor blitt ført på regnskapet til driftsenhet 1, og innleie av fraktebåt er finansiert over
Bymiljøetatens budsjett.
Bymiljøetaten har også i 2018 hatt et samarbeid med geitebonde Helge Haugen og prosjektet med
osteproduksjon har vært videreført i 2018. Samarbeidet mellom Bymiljøtaten og Haugen har ført til
en positiv økt aktivitet på øya, og i tillegg er geitene med på å forhindre gjengroing på Håøya.
I starten av august slo lynet ned på Håøya, noe som medførte strømbrudd. Dette medførte en
kortere driftsstans på pumpe og renseanlegget, men anlegget ble reparert i løpet av dagen derpå slik
at publikum raskt fikk tilgang på vann på øya. Som resultat av lynnedslaget måtte Maritim enhet
bytte ut xstender til solcelleanlegget og UV-boks til vannrenseanlegget.
Ved hjelp av investeringsmidler har Maritim enhet utvidet solcelleanlegget og batteripakken som
blant annet drifter pumpestasjonen og renseanlegget for vann til øya. Ved å øke kapasiteten vil
aggregatet måtte kjøres i mindre grad, vi vil få en mer stabil strømforsyning.

Bilde 42) Utvidet solcelleanlegg Håøya

Bilde 43) Utvidet batteripakke til anlegget

I 2018 har Bymiljøetaten lede ut bygget som kalles butikken som ligger i Tåjebukta til Vollen kystlag.
Bygget har blitt pusset opp innvendig og det er laget ny platting utenfor.

Skjøtsel Håøya/Vestfjorden
Maritim enhet har også i 2018 utført mye skjøtsel på Håøya. Prosjektet om fristilling av grov og hul
eik er videreført, og fristilling langs veien nord for møllejordet er videreført. Et område med krattskog
ved Messa er åpnet opp og oppslag i Bjønnebukta er tatt ned. I forbindelse med fristilling av grov eik i
reservatet på Håøya har arbeidet med å ta ut/ tynne ut et plantet granfelt blitt påbegynt. Arbeidet er
finansiert av Bymiljøetaten og med midler fra Fylkesmannen. Arbeidet med fristilling av grov og hul
eik vil bli videreført i 2019. Rapport på arbeidet er sendt internt og til Fylkesmannen.
Maritim har også tatt ned oppslag etter tidligere skjøtsel i Sandspollen, og ved Eltornstranda.

Bilde 44) Skjøtsel grov eik reservatet Håøya.

Bilde 45) Skjøtsel grov eik i reservatet. Bålplass.

Bilde 46) Før skjøtsel Messa Håøya

Bilde 47) Etter skjøtsel Messa Håøya

Bilde 48) Sandspollen før skjøtsel

Bilde 49) Sandspollen etter skjøtsel

Utfordringer Håøya/ Vestfjorden


Løse hunder som jager geitene på Håøya i tiden med ordinær båndtvang. Det er behov for
mer oppsyn på Håøya.



Maritim enhet har i 2018 hatt en del utfordringer med lekkasjer på vannledningene på
Håøya. Lekkasjene er lokalisert og reparert, men nettet er gammelt og slitt og bør derfor
oppgraderes.

Øyene generelt
På de fleste øyene i indre Oslofjord har Maritim enhet utført naturoppsyn og bekjempet introduserte
plantearter. Maritim enhet har luket og sendt til forbrenning ca 2,2 tonn med introduserte
plantearter (tre containere). Prosjektet med bekjempelse av introduserte plantearter er finansiert av
Bymiljøetaten og med tilskudd fra Fylkesmannen.
Naturoppsyn blir utført på oppdrag fra Statens naturoppsyn og dette gjelder i hovedsak i
verneområdene i fjorden. En endring i kontrakten gjør at det kun er utført tilsyn, skjøtsel,
bekjempelse av introduserte arter og opprydding av marin forsøpling på vegne av Statens
naturoppsyn. En sluttrapport på dette arbeidet er sendt Statens naturoppsyn.
Skjærgårdstjenesten har utført strandrydding på de fleste øyene. I de områdene som er
fuglefredningsområder med fredningstid fra 15. april til og med 15. juli har det vært viktig å utføre
denne oppryddingen før fredningstiden. Opprydding av strandområdene blir gjort med bistand av
Jobben (Frelsesarmeen).
Før sesongen har Skjærgårdstjenesten lagt ut badebøyer og badeflåter utenfor offentlige badeplasser
i fjorden. Det blir lagt ut rundt 200 badebøyer, fire badeflåter og to hc-flåter i indre Oslofjord.
Badebøyene og flåtene blir sett til gjennom hele sesongen, og tatt opp igjen etter sesongen. I tillegg
blir hc-flåtene spylt rene ved behov i løpet av sesongen.
På søndre Skjælholmen blir det lagt ut dekke på en Tønsbergbrygge hver vår. Her er det i tillegg
søppelbøtter som blir tømt av en aktivitetsklubb for utsatt ungdom.
Et økende problem i fjorden er henlagte båter/flåter. Etter mange år med flere ubesvarte spørsmål
angående rutiner ved fjerning av henlagte båter, har BYM nå kommet frem til en rutine ved fjerning
av henlagte båter uten kjent eier. Dette vil gjøre at Maritim nå vil kunne starte varslingsrutiner og evt
fjerning før båtene synker og blir en fare for miljøet. Rutinene omhandler ikke båter som ligger på
svai (ikke fortøyd til land), og disse vil fremdeles bli liggende til de evt synker og blir en
forurensningsfare.
Maritim enhet har i 2018 måttet fjerne ni båter som har ligget henlagt over lengre tid. Jobben er
utført med innleid kranbåt.

Bilde 50) Fjerning av henlagte båter

Bilde 51) Fjerning av henlagte båter

Bilde 52) Fjerning av henlagt jolle

Bilde 53) Varsel om fjerning av henlagt båt

Bilde 54) Sunket båt Langøyene

Bilde 55) Fjerning av sunket båt Langøyene

I løpet av 2018 har vi i hatt flere episoder med veldig sterk vind i indre Oslofjord. Dette gav følgende
resultater.
 HC-brygge på Solvik ble ødelagt og måtte fjernes før sesongslutt.
 En henlagt båt endte på land på Gressholmen og måtte fjernes med kranbåt.
 En båt sank utenfor Langøyene og måtte fjernes med kranbåt.



En terrasse drev i land på Rambergøya og ble fjernet av Maritim med hjelp fra Oslo
Havnevesen.

Bilde 56) HC-flåte Solvik etter uvær

Bilde 57) HC-flåte Solvik etter uvær

Bilde 58) Båt på land Gressholmen

Bilde 59) Sunket båt Langøyene

Bilde 60) Terrasse på land Rambergøya

Bilde 61) Fjerning av terrasse fra Rambergøya

I 2018 har det vært to hendelser med oljeutslipp som har rammet indre Oslofjord. Ved begge
hendelsene var brannvesenet raskt ute med å legge ut lenser. Maritim enhet har i etterkant av begge
hendelsene utført flere kontroller i fjorden og kartlagt evt oljerester i fjorden og på fugler. Etter hver
kontroll har Maritim sendt inn rapport med kart og beskrivelse av evt forurensing internt.

HMS
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 2018. Under øvelsen ble det utført "mann over bord" øvelse fra MF Hovedøya og fra en Pioner
Multi, og på land ble førstehjelpskurset gjennomført. Før sesongen hadde Maritim en HMS - dag der
vi blant annet gikk gjennom og oppdaterte stoffkartoteket for Maritim enhet.

Konklusjon
Maritim enhet har også i 2018 hatt en bra sesong, med flere av de samme sesongansatte som var
ansatt hos Maritim i 2017. Dette har forenklet opplæringsperioden ettersom flere av sesongansatte
kjente til Maritims daglige rutiner og var godt kjent på øyene før de startet i jobb.
Maritim enhet har gode rutiner på servicer/ vedlikehold av maskiner og båter, og dette har trolig
medført at det ikke har vært noen betydelige driftsstans i 2018 på de båtene og maskinene som
Maritim enhet bruker.
Økningen av passasjerer med Oslofergene fortsetter å øke og fra 2017 til 2018, og det siste året har
antall reisende med Oslofergene økt med over 330 000 passasjerer. Til Hovedøya ble det i 2018
fraktet 283 854 passasjerer, og antall besøkende på Hovedøya og Gressholmen har økt med over
120 000 siden 2017. Den stadig økende publikumsmassen gir store utfordringer med tanke på
publikumsslitasje på de sårbare naturområdene som disse øyene har. Det er derfor viktig å fortsette
med tilrettelegging og kanalisering av publikum til ønskede områder. Maritim enhet vil derfor
fortsette med å åpne opp og tilrettelegge for publikum på Langøyene som ikke har de samme
verneinteressene som de andre øyene.
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Figur 1) Passasjerrapport Oslofergene 2010 til 2018

I tillegg opplever vi store utfordringer med båter som blir henlagt på brygger, blåbøyer, til land eller
på svai. Maritim enhet har fjernet ni henlagte båter uten kjent eier i tillegg til de to båtene som ble
fjernet fra Gressholmen og Langøyene etter uvær.

Vedlegg
Samlerapport Langøyene 2018






Fergetider:
o Helgeruter Mai – juni
o Sommerruter: juni – september
Passasjertall fra Ruter: ca 86850 fra Langøyene i 2018. Ca 50000 i 2017
Første telt på plass i slutten av mars. 20. april var det 20 telt, mot ca 40 på samme tid i
2017
Ca 150 telt på det meste
20 telt 17. sept. 2018 mot 59 telt 14. sept. 2017.

Passasjertall fra Ruter viser at det har vært over 86000 reisende til Langøyene i 2018. Dette er en
økning på over 30000 fra 2017, og gjenspeiler den eksplosive bruken av øyene i indre Oslofjord.
Samarbeidet mellom seksjon øyer og kulturlandskap og Bypatruljen ble videreført i 2018. Bypatruljen
har hatt jevnlige patruljer på Langøyene i sesongen. I tillegg har maritim utført teltoppsyn
fortløpende. I 2018 ble det innført totalforbud mot all åpen ild grunnet den tørre sommeren. Med
bakgrunn i dette ble det leid inn vektere som patruljerte Langøyene på kveldstid. Dette ble veldig
godt mottatt av beboerne på Langøyene. Vekternes tilstedeværelse gav en trygghet for de
besøkende og ordningen bør videreføres i 2019. Også i 2018 har Maritim festet lapper på telt som ble
satt opp for å holde av plass før fergen til Langøyene begynte å gå. Grunnet mye snø kom de første
teltene først opp i slutten av mars.

Bilde 1) Langøyene 11. april 2018

Bilde 2) Lapp om privatisering april 2018

I 2018 har Maritim hatt fokus på å forhindre privatisering for å forhindre at telterne tar seg til rette
med hjemmelagde sofaer, bord og plattinger. Kun bærbart teltutstyr er tillatt og det skal pakkes
sammen når det ikke er i bruk. Etter sesongen ser vi dessverre at flere teltere har gjemt unna diverse
større møbler o.l. som Maritim har måttet rydde opp.
Maritim enhets ansatte har i 2018 ikke hatt noen ubehagelige episoder der teltere har oppført seg
ufint ovenfor Maritm`s ansatte, men også i 2018 har det vært en del interne utfordringer mellom
telterne. Både politi og barnevern har vært tilkalt, og i forbindelse med oppryddingen etter sesongen
ble det funnet flere telt enn i 2017 med sprøyter og diverse brukerutstyr.

Totalinntrykket etter 2018 sesongen er at det også i år har vært mange interne konflikter på
øya. Både politi og barnevern har vært tilkalt til øya, men det hjalp veldig når vekterne
begynte å patruljere øya på kveldstid. Dette viser viktigheten av tilstedeværelse på kveldstid
og i helgene på Langøyene.
Etter sesongen har Maritim enhet utført mye skjøtsel for å åpne opp øya. I tillegg ble det
avholdt motorsagkurs på øya for Maritim`s ansatte. Det har blitt åpnet opp langs veien som
går over øya, og enkelte utvalgte teltplasser er blitt utvidet. Etter fjerning av trær har røttene
blitt frest bort slik at de ikke vil stå i veien for telt.

Bilde 3) Veien åpnet opp

Bilde 4) Veien åpnet opp

Bilde 5) Skjøtsel

Bilde 6) Oppslag tatt ned

Diverse hendelser/ problemer







Innbrudd i kajakklageret til DNT før sesongen i april.
Hensatte båter er fremdeles et stort problem og etter sesongen lå flere båter på stranden
nord for fergebrygga. Pr. november ligger det fremdeles fem båter til land og en seilbåt er
sunket ved stranda nord for fergebrygga. Disse vil bli fjernet i en større aksjon i løpet av
vinteren 2018/2019.
Flere episoder der politi og barnevern er tilkalt.
Ulovlig hogst.
Har i 2018 funnet mer sprøyter og brukerutstyr i forlatte telt enn i 2017.




Flere teltleire med mye søppel enn i 2017 gjennom hele sesongen.
Fest på DNT hytta der det ikke ble ryddet opp før dagen etter. Dette ble meldt inn til DNT og
de ansvarlige ryddet opp etter pålegg fra Maritim enhet. En skriftlig beklagelse fra de
ansvarlige ble og mottatt etter hendelsen.

Bilde 7) Dagen derpå DNT hytta

Bilde 8) Båter på Langøyene

Bilde 9) Roteleir

Bilde 10) Roteleir

Bilde 11) Ulovlig hogst

Bilde 12) Telt for tett

Opprydding etter sesongen på Langøyene


Ca 20 telt sto igjen etter sesongen. Men mye mer rot igjen enn i 2017.





Mange telt med sprøyter og brukerutstyr. Flere enn i 2017.
Maritim har også i 2018 brukt mye tid på å rydde opp i gamle bålplasser. Steiner er fjernet
slik at det ikke er tilrettelagt for bålbrenning
Det ligger etter sesongen flere båter på stranda nord for fergebrygga som må fjernes. Det er
en stor utfordring med henlagte båter på Langøyene, og båter som ligger fortøyd til land
gjennom hele sesongen. I 2019 må dette slås ned på med en gang og tre dagers regelen til
friluftsloven bør følges.

Til ettertanke




For å hindre båter som blir henlagt på øya vil det bli satt opp skilt som sier at det ikke er
tillatt å fortøye båten mer enn tre dager på Oslo kommunes eiendom. Denne regelen blir
viktig å håndheve.
Ordningen med Bypatruljen og vektere på kveldstid har fungert veldig bra og bør videreføres
i 2019.

Diverse bilder fra 2018 sesongen

Bilde 13) 4. april 2018

Bilde 14) Privatisering

Bilde 15) Hærverk

Bilde 16) Opprydding etter sesongen

Bilde 17) Hensatt telt

Bilde 18) Hensatt skap++

Bilde 19) Opprydding etter sesongen

Bilde 20) Opprydding etter sesongen

Bilde 21) Telt med sprøyter etter sesongen

Bilde 22) Opprydding etter sesongen

Bilde 23) Sprøyter++

Bilde 24) Opprydding etter sesongen

