
 
 

Årsberetning skjærgårdskomiteen 
 

for perioden fra mai 2021 til april 2022 
 

Komiteen har i denne perioden bestått av: 

 

Bjørn Bergshaven (formann), Jan Ivar Olsen, Alf Jensen, Erling Vik (sekretær), Knut Skår 

Knutsen, Roar Ousland, Øivind Simonsen, Odd Anton Nilsen, Jostein Halvorsen, Kristian 

Folkman, Stein Reinholt Jensen. Formannen har som vanlig deltatt i Byselskapets styremøter. 

 

Det er ikke gjennomført møter i Skjærgårdskomiteen pga. Corona-pandemien.   

 

Møte med Skjærgårdstjenesten 

Det avholdes årlige møter med Skjærgårdstjenesten og Bygartneren. Samarbeidsprosjekter blir 

diskutert og søknader om offentlig støtte prioritert. I år har vi søkt om støtte til renovering av 

ferjebrygga på Marivold, samt utvidelse av Badebådbrygga på Ytre Maløya.  

 

Ny badebrygge 

Ny badebrygge, med et lite stupe-/hoppetårn, er kjøpt inn for øremerkede midler til aktivitet i 

skjærgården. Tanken er at den skal fortøyes på svai utenfor stranda på Grooseneset.  
 

Ny landgang  

Tidligere landgang fra Badebådbrygga på Ytre Maløya og inn til land er fornyet. 

Skjægårdskomiteen har fjernet den gamle og Skjærgårdstjenesten har satt opp ny. 
 

Rydding av vegetasjon  

På nordøstenden av Herøya er det hugd og brent store mengder vegetasjon. Dette er også et 

samarbeidsprosjekt med Skjærgårdstjenesten slik at området er blitt innbydende og mer 

tilgjengelig. 

 

Fuglekasser  

Det er tidligere satt ut fuglekasser i område rundt Postmannslaget. Nå er ideen kommet til Ytre 

Maløya, hvor det også er hengt opp fuglekasser. Dette kan bli en berikelse av naturopplevelsen på 

turen rundt øya. 

 

Sauer og geiter   

I sommer var det kun sauer på Ytre Maløya.  

 



Jorderosjon 

Vår fine gresslette på Ytre Maløya blir stadig spist opp. Det har vært gjort utbedringer der 

tidligere, men nå trengs det en ny runde med sikring. Bygartneren prosjekterer, og vi håper på 

oppstart til høsten. 

 

Utbedring av sti 

Vi er fortsatt på Ytre Maløya hvor det i fuktige områder er gjort utbedring av stien, for å komme 

tørrskodd frem. 

 

River på badestrendene 

20 river til badestrendene blir samlet inn hvert år, og utplassert før sesongen starter. Rivene blir 

flittig brukt til å rydde sandstrendene våre. 

 

En stor takk til Jonny Hagen i Skjærgårdstjenesten for det ekstraordinære vedlikeholdsarbeidet 

som blir utført i vinterhalvåret. Vi takker også enkeltpersoner, foreninger og lag som bidrar til å 

holde områdene våre vedlike og innbydende. 

 

Skjærgårdskomiteen i Byselskapet 

April 2022 
 
 
 


