
ÅRSBERETNING 
fra 

SKJÆRGÅRDSKOMITEEN 
 

for perioden 17.04.15 til 08.04.16 

 

Komiteen har i denne perioden bestått av: 

Jan Ivar Olsen, Morten Jacobsen, Alf Jensen, Bjørn Bergshaven, Erling Vik, Kjell 

Lehland, Finn Helge Andersen, Knut Skår Knutsen, Pål Reidar Svendsen, Roar 

Ousland, Jens Tunold, Even Olsen, Øystein Salvesen og med Stein Reinholt Jensen 

som formann. Formannen har som vanlig deltatt i Byselskapets styremøter. 

 

Hovedoppgaven utenom vanlige dugnader og skjærgårdsaktiviteter har vært 

produksjon og montering av en enkel adkomst fra fortøyningsplasser til turstien i 

Dynamittbukta på Indre Maløya.. En betydelig innsats i denne sammenheng har vært 

utført av komitemedlemmer og et styremedlem. En informasjonstavle skal settes opp 

av kommunen til informasjon for besøkende, turstien er verifisert som en del av 

Kyststien. 

 

Den årlige strandryddingen på Marivold ble gjennomført av praktiske grunner samme 

dag som den nasjonale strandryddingsdagen. 

 

På Postmannslaget er det gjennom hele året blitt utført diverse småreparasjoner og 

vedlikehold av både selve bygningen og diverse utstyr. Her kan nevnes bl. annet en 

større reparasjon av rideren (gressklipperen), bygging av tak over kjellernedgang 

pluss diverse vedlikehold. 

 

På Store Hampholmen har det i løpet av vinteren blitt utført av kommunen, en 

fantastisk rydding og tynning av vegetasjonen. Brygga på Rikhards bu har fått et 

påbygg for å lette adkomsten til Badebåten, her har bl. annet et styremedlem deltatt 

med praktisk arbeid. Badebåten vil også denne sesong benytte både Guleodde og 

Kalvøya til ilandsetting av besøkende som forrige år. 

 

I de opprinnelige statuttene til Byselskapet er det stadfestet et vedtak at all jakt og 

fangst på Byselskapets eiendommer ikke er tillatt. Styret har i denne sammenheng 

gått inn for et unntak fra dette vedtaket. 

Minken er blitt et problem for mange fuglearter, bl. annet er makrellterna faktisk talt 

blitt borte fra skjærgården vår. Det er velkjent i ornitologiske kretser at dette er den 

sjøfuglarten som blir hardest belastet i denne sammenheng. 

Styret har, i samarbeid med bygartneren, gått inn for at vi tillater minkjakt utenom 

turistsesongen i tiden 1.september til 1. mai. 

Undertegnede har forhandlet med medlemmer av GJJF og fått 5 navn, alle erfarne 

jegere, som er interessert i å gå på minkjakt i vinterhalvåret. Det er en forutsetning 

alle regler i forbindelse med jaktloven overholdes. Marivold og andre 



landeiendommer pluss Indre Maløya er fredet for denne jakten. 

 

Det årlige fellesmøtet med styret med sosialt samvær vil i år som i fjor bli holdt etter 

generalforsamlingen. I dette møtet vil Skjærgårdskomitéens planlagte og utførte 

aktiviteter bli presentert og diskutert sammen med styret. 

 

Av annet dugnadsarbeid som er blitt utført siden forrige generalforsamling kan 

nevnes: 

 

• River er blitt utplassert på utvalgte strender og samlet inn etter sesongslutt. 

Som oppbevaringsplass blir bua på Store Hampholmen brukt. 

• Den årlige tradisjonelle vårdugnaden med rydding av strender på Marivold ble 

avholdt av praktiske grunner på samme dag som den nasjonale 

strandryddingsdagen. 

• Turstien på Herøya er blitt ryddet og holdt ved like. 

 

Brygger. 

Det er ikke blitt utført noe arbeid på brygger av betydning utenom småreparasjoner. 

Flytebrygga på Ytre Maløya har greidd seg fint gjennom vinteren. En oppgave i år er 

en planlagt estetisk reparasjon av bl. annet brygga på Lille Hampholmen. 

 

 

Toaletter. 

Det er Skjærgårdstjenesten som tar seg av alle toalettene når det gjelder rengjøring og 

tilsyn gjennom sommersesongen. Det er ingenting spesielt å rapportere, toalettene ser 

ut til å fungere fint. 

 

River og griller. 

Opprustede og utbrente griller blir systematisk fjernet uten at dette tiltaket er spesielt 

prioritert. Et fåtall griller gjenstår, disse vil bli fjernet i år. 

River til badestrendene blir samlet inn hvert år og utplassert før sesongen starter. Vi 

har siste år hatt et minimalt svinn av river. Vi har en egen «rivekomite» som tar seg 

av denne innsamlingen og utsettingen hvert år. 

 

Ryddeaksjoner av lag og foreninger. 

Grimstad Rotary har som tidligere ryddet fra Taget til Jan Jensens brygge på indre 

Maløya. 

Grøm Rotary har ryddet på Teistholmen. 

På Groos er det Grimstad Seilforening som er ansvarlig for å holde området ryddig. 

Binabben fremstår som et fint friluftsområde som er mye besøkt. Blant annet er 

barnehager hyppige brukere av stedet. 

I Kjellvika er det Bie Velforening som holder det ryddig og fint. 

Foreningen «Jolleklubben» har holdt ryddeaksjon i Betjenterbukta på Ytre Maløya. 

Som tidligere år så har vi også brukt i år brukt geiter til nedbeiting på flere av de både 

større og mindre holmene. Det er Bygartneren som organiserer dette arbeidet og 



sørger for at dyrene får regelmessig tilsyn samtidig som det blir tatt hensyn til den 

unike floraen som vi har på mange av holmene i skjærgården. 

Som vanlig må vi takke alle dere som på en eller annen måte er med på å bidra til at 

friluftsområdene våre fremstår ryddige og fine. Ikke minst takker vi Bygartneren og 

Skjærgårdstjenesten for et utmerket og godt samarbeid. 

 

 

 


