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Skjærgårdstjenesten i Larvik og Sandefjord - årsrapport og regnskap for 2018, driftsplan og budsjett
for 2019
Under følger årsrapport for felles båt og gjøremål/ aktiviteter for Larvik. Rapport for gjøremål/
aktiviteter for Sandefjord sendes inn fra Sandefjord kommune. Felles regnskap for 2018 og
driftsplan/ budsjett for 2019 for driftsområdet ligger vedlagt.

Båten:
Sandefjord brukte båten til vedlikehold av kystledhytta på Buerøya i vinter. Båten lå derfor ute hele
vinteren og ble tatt opp til vedlikehold først i mars. Stoffing og vedlikehold av båten ble gjort mens
den sto på land på Framnæs. Oppgradering av båten med redningsflåter mv. tok lenger tid enn
forventet, og utsettingen av båten igjen drøyde derfor slik at båten kom sent i drift denne våren.
Det er vært driftsproblemer med båten i store deler av sesongen. Feilmelding om om varmgang i
kjøling på moter, svekket kapasitet og motoren kom ikke opp i normal driftshastighet. Dette ble ved
rensing av kjølere og bytte av sjøvannsimpeller. Problemet ble løst etter at Sea-tek ble satt på saken i
august.
Det er kjøpt inn og montert 2 stk 6-manns redningsflåter, 2 stk håndholdte VHF-er, 2 stk livbøyer og
redningsvester til 10 passasjerer.
Antall driftstimer i 2018 er 246 timer, hvorav Larvik har brukt 178 timer og Sandefjord har brukt 246
timer.
Gjøremål/aktiviteter (Larvik):
Sesongen startet opp i april. Lang vinter, tidlig påske og problemer med båten gjorde at det ble en
«treg» vår med lite aktivitet. Fantastisk og varmt sommervær fra før 17.mai til ut august førte til en
god sesong for båtfolket. Fra september ble det en høst med mye vær og vind. Flere brygger og
badetrapper har fått store skader i høststormene («Knud») som kom tidligere enn de normale
høststormene, og før vi hadde rukket å ta de opp/inn.
Utsetting av badeflåter, badetrapper, badebøyer, bryggedekker og HC-ramper, satt ut og tatt opp
utliggere i Trabukta, og ny vanntrampoline ved Batteristranda.
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Vedlikehold:
·
Toaletter er satt i stand og malt.
·
Brygger - store skader på bryggedekke og utliggerne i Trabukta på Malmøya, bryggene på
Svenner, Uleholmen, Ølbergholmen og ei av badetrappene på Gon er utbedret etter høststormen.
Kongebrygga på Malmøya er utbedret etter skader fra filminnspilling i 2017.
Vegetasjonsrydding:
·
Malmøya: Kjørt over jordene og stiene med beitepusser.
Oppdrag for SNO:
· Hjulpet til å bekjempe rynkerose i verneområdet på Malmøya
· Plukket søppel på Rauer og på Malmøya
· Fugletelling
Annet:
·
Hentet 1 stk sel, og 1 rådyr ved Hummerberget.
·
Malt, lagt inn strøm og vann til vegg (gjort ferdig) på den nye garasje til traktoren på Malmøya.
Renovasjon:
Ordinært avfall: 464 tømminger av 1000 l containere, omregnet til 37,12 tonn avfall som er levert til
mottak i 2018.
I tillegg er det samlet inn 16 tonn strandsøppel i skjærgården som er ryddet av frivillige eller gjennom
egen rydding (finansiert gjennom ekstra midler fra Miljødirektoratet).
Toalettene i skjærgården er tømt en gang denne sesongen, men på grunn av problemer hos
entreprenør og vanskelig vær utover høsten er ikke toalettene på Svenner og Stavernsodden fyr tømt
i år.
Transportoppdrag:
Ikke transportert noen dyr i år.
Samarbeid:
· Larvik og Omegn Turistforening
· Kystlaget Fredriksvern
· Gokstad kystlag
· Oslofjorden friluftsråd driver kystledhyttene på Malmøya og Stavernsøya, og har samarbeidet om
ryddeaksjoner i forbindelse med ilanddrevet søppel.
· Naturvernforbundet har samarbeidet om Kystlotteriet og ryddeaksjoner i forbindelse med
ilanddrevet søppel.
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