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Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) forvalter, tilrettelegger og  drifter 

258 friluftslivsområder i Bergen og omlands kommunene.

BOFs båter inngår i Skjærgårdstjenesten, som er en nasjonal 

 sjø tjeneste med formål å drive skjøtsel, vedlikehold og renovasjon av 

offentlig eide friluftsområder langs kysten. Tjenesten har også opp-

synsoppgaver og driver skjøtsel i naturvernområder, i  samarbeid med 

Statsforvalteren og Statens naturoppsyn (SNO).

bof.no vestkystparken.no friluftsrad.no

Håøy i Alver kommune.

Friluftsliv fra 
hav til fjell

32

FRILUFTSLIV FR A HAV TIL FJELL | ÅRSRAPPORT 2021



STYRETS ÅRSMELDING

Friluftslivsåret 2021

I de siste årsmeldingene har styret til Bergen og Omland 

Friluftsråd (BOF) understreket den viktige betydningen 

friluftslivet spiller i dagens samfunn både for myndigheter, 

familiene, eldre, voksne, barn og unge. Det er etter hvert blitt 

en akseptert forståelse at utøvelse av friluftslivsaktiviteter er 

bra for den generelle folkehelsen med god innvirkning både 

på den fysiske og den psykiske helsen. Styret noterer seg 

også den popularitet friluftslivet har. Dette viser seg gjennom 

høyt besøk på friluftsområdene, god deltakelse i aktiviteter 

som blir arrangert og ellers de mange gode tilbakemeldinger 

fra publikum.

Styret har også tidligere bemerket at myndighetene ikke har maktet å følge opp med 

midler til tilrettelegging og aktivitet som gjenspeiler den populariteten friluftslivet har 

og de økte driftskostnadene dette har medført for mange av landets friluftsråd. Styret og 

administrasjonen i BOF inviterte derfor stortingsrepresentanter fra Hordaland til møter 

hvor disse temaene var på agendaen. Vi traff mange engasjerte og forståelsesfulle poli-

tikere på ettersommeren 2021.  Brev som tar opp den samme problematikken har blitt 

sendt til storting, regjering og direktorater i samarbeid med friluftsrådene i Vestkyst-

parken, Friluftsrådenes Landsforbund, og organisasjonen Norsk Friluftsliv. Det gjenstår 

ennå å se resultater av dette arbeidet, men vi er helt sikre på at våre styrende myndighe-

ter nå er klar over denne utfordringen. 

«Alle» burde vært deltaker i et friluftsråd
Vestland fylkeskommune oppfordret i 2021 alle kommuner i fylket til å bli deltaker i et 

friluftsråd – enten ved deltakelse i et eksisterende friluftsråd eller gå sammen med andre 

kommuner for å danne nye friluftsråd i regioner hvor slike ikke finnes. Fylkeskommunen 

er gjennom sitt arbeid overbevist om at friluftslivet blir bedre ivaretatt i kommuner som 

deltar i friluftsråd, og utlyste derfor høsten 2021 midler friluftsråd og kommuner kunne 

søke på til dette formålet. BOF har benyttet seg av dette tilbudet, og har i skrivende 

stund innledende samtaler med fem inviterte kommuner. Nye deltakerkommuner i vårt 

friluftsråd vil gi oss nye utfordringer som må finne sin løsning, både i det daglige arbeidet 

og i finansieringen av nye oppgaver. Et større friluftsråd med en høyere faste kostnader 

representerer, med dagens friluftspolitikk, en vesentlig forretningsrisiko.

Frivillighetens år
I sin nyttårstale var et av hovedbudskapene til statsministeren at 2022 er Frivillighetens 

år. Vel vitende om at den norske frivilligheten er en svært viktig muskel ga statsministe-

ren sin honnør til de mange som er engasjert i frivillig arbeid i idretten, organisasjonsli-

vet, nabolaget og dugnader generelt. Også for oss som arbeider med friluftsliv til daglig 

er frivillige mannskaper en svært viktig ressurs som tilfører oss økt arbeidskapasitet, 

og i noen tilfeller kompetanse vi ikke selv besitter. Gjennom frivillig arbeidskraft får BOF 

gjennomført flere arbeidsoppgaver enn vi kunne gjort på egenhånd til en rimeligere 

penge. Hundrevis av frivillige er direkte og indirekte engasjert i BOF sitt arbeid som 

tilsynsfolk på friluftsområder, med aktivitetstiltak for barn og unge eller som deltakende 

i aksjoner for å fjerne eierløst avfall, i hovedsak plast, fra strender og viker langs kysten, i 

fjordene og i vassdragene. Frivillighetens år ønsker vi i BOF å benytte sammen med frivil-

lige, lære av deres motivasjon og om mulig legge forholdene bedre til rette slik at denne 

viktige arbeidskraften kan videreføres til neste generasjon.

Året i friluftsrådet
BOF er for tiden inne i en periode med svært høy aktivitet. Vår egen driftsavdeling er 

fullt engasjert med tilrettelegging, drift og tilsyn av friluftsområder. At BOF har egen 

driftsavdeling med båter i Skjærgårdstjenesten er helt avgjørende for å utnytte stor-

driftsfordeler i arbeidet med de mer enn 250 friluftsområdene BOF har ansvar for. I 

tillegg er vi fra tid til annen nødt til å leie inn profesjonell hjelp når større prosjekter 

skal planlegges og gjennomføres. Eksempler på dette er tilrettelegginga av friluftsom-

rådene Geitvika (Øygarden kommune) og Kyrkjevatnet (Tysnes kommune). Det nye 

friluftsområdet Hanstveitholmane (Osterøy kommune) ble i all vesentlig grad tilrette-

lagt av egen driftsavdeling og lokale frivillige i «Fotlandsvåg Liv OG Lyst». Området er 

Nye deltaker-

kommuner i vårt 

friluftsråd vil gi 

oss nye utfordrin-

ger som må finne 

sin løsning.

HANSTVEITHOLMANE: 

Friluftsområdet ble i all 

vesentlig grad tilrettelagt 

av egen driftsavdeling og 

lokale frivillige i «Fotlands-

våg Liv OG Lyst». 
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resultatet av et meget vellykket tilretteleggingsprosjekt 

og samarbeidsprosjekt med frivillige mannskaper.

Medaljens bakside ved den høye aktiviteten er det 

økende kostnadsnivået som vi for tiden opplever. Pri-

sene på råvarer har steget kraftig de siste årene, og 

merkes gjennom stigende priser på materialer, utstyr, 

drivstoff og strøm.

Som kjent har det vært arbeidet i mange år med å 

bekjempe plast på avveie. Som navet i «Hordalandsmo-

dellen» har BOF også i 2021 sørget for at mange frivillige 

har fått deltatt på ryddeaksjoner, at avfall kan transpor-

teres og leveres kostnadsfritt til avfallsselskapene. I pro-

sjektet «Rydd Norge Vestland», som er fullfinansiert av 

Handlenes Miljøfond, er det BOF som er sekretariat. Vårt 

arbeid startet opp i 2020 med forberedelser og tilbuds-

konkurranse. De profesjonelle ryddeaktørene startet sitt 

opprydningsarbeid i 2021 og til nå har imponerende 228 

tonn plast blitt fjernet fra den ytre kystlinjen i vårt fylke.

I 2021 har Skjærgårdstjenesten hatt stort fokus på 

fjerning av gamle eierløse båtvrak. Dette er et stort og 

økende problem etter hvert som flåten av fritidsbåter 

eldes. Mange evner dessverre ikke å ta seg av sine gamle 

båter. De kan være både tunge og dyre og kvitte seg 

med. Mange løser dessverre problemet med å la sin kas-

serte båt seile sin egen sjø. Det tar ikke lang tid før den 

strander i fjæren som et halvt nedsunket miljøproblem. 

BOF deltar derfor i et samarbeid med flere av kommu-

nene, brannvesen og havnevesen slik at vi sammen kan 

utnytte ressursene best mulig i arbeidet med fjerning av 

disse eierløse båtvrakene.

Prosjektet «Friluftslivets Ferdselsårer» ble startet i 2020, 

og vår prosjektleder har gjennom 2021 assistert flere av 

fylkets kommuner med gjennomføringen av sine oppga-

ver og har sågar også hjulpet mange kommuner i siste 

innspurten med verdikartlegging.

I arbeidet med digitalisering av arbeidsprosesser har 

BOF i 2021 lansert nye nettsider som nå fremstår i 

moderne layout. Etterhvert skal publikum kunne betale 

for sine transaksjoner ved bestilling av f.eks. et kystled-

hus.

Pandemien la også i 2021 en demper på gjennomførte 

aktivitetstiltak, men det er svært gledelig at det er blitt 

gjennomført friluftsskoler i flere av kommunene, og 

skoler har besøkt bl.a. Helleneset og gjennomført opp-

læring i vanntilvenning for sine elever.
FRILUFTSSKOLE : Sommerleirskole og friluftsskole i Storøen frilufts-

område i Bergen, ble holdt i sommerferie og høstferie – i samarbeid 

med Åsane seilforening og Bergen kommune.

RYDDEAKSJON: Rydding av marint avfall på øyene utenfor 

Glesvær i Øygarden kommune.

HENTING AV BÅTVRAK: I 2021 har Skjærgårdstjenesten hatt 

stort fokus på fjerning av gamle eierløse båtvrak. Dette er 

et stort og økende problem etter hvert som flåten av 

fritidsbåter eldes.

Foto: Tom Christian Tveita
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Selskapet
BOF har ordnet økonomi og god likviditet. Som også 

bemerket i fjor noterer styret seg de reduserte bevilg-

ninger over statsbudsjettet og at de økende kostnader 

knyttet til drift, vedlikehold og slitasje på utstyr og 

maskiner øker i takt med besøkstallene og publikums 

krav til kvalitet. 

Administrasjonen bemerker også at det er noen 

utfordringer fremover. Kostnadsutvikling på varer og 

tjenester medfører høyere kostnader enn forutsatt, og 

kan over tid medføre at selskapet må øke inntekter 

eller redusere aktiviteten. Tilskudd fra staten har i stor 

grad vært rettet mot opprydning av marin forsøpling, 

og i mindre grad mot drift og skjøtsel i statlig sikrede 

friluftsområdet. Fremover vil det jobbes mot statlige 

myndigheter for å opprettholde og forbedre rammebe-

tingelsene for virksomheten.

Avvik mellom budsjett og regnskap oppsto i 2021 da 

entrepriseoppdragene i Geitvika (Øygarden), Vinne-

sholmen (Bjørnafjorden) og Kyrkjevatnet (Tysnes) 

ikke kunne starte opp som antatt da budsjettet ble 

vedtatt. Forsinkelsene er utenfor selskapets kontroll 

og skyldes tidsforbruk ifm byggesøknader og dispen-

sasjoner. De tre entreprisene var budsjettert med i 

alt kr 2.650.000,- og er planlagt gjennomført i 2022. 

Da entreprisene ble forsinket, har selskapet prioritert 

andre oppgaver i stedet.

Det har ikke vært interne eller eksterne forhold som 

har medført at selskapet ikke har kunnet arbeide mot 

sine målsettinger iht. formålsparagrafen i samarbeids-

avtalen.

BOF har godt arbeidsmiljø. Andelen kvinner er som for 

2021 på 21%. Legemeldt sykefravær var på 3,1 %. Vi har 

sett en økning i bruk av egenmelding og omsorgsda-

ger pga. pandemien. Sykefraværsprosent (legemeldt 

og egenmeldt) målt i tapte dagsverk er ca. 5,7%, dog 

en viss nedgang fra 2020 med 6,5%. Det har vært 

rapportert om to uønskede hendelser i 2021 – begge 

mindre hendelser og uten alvorlig personskade eller 

skade på utstyr. Tiltak har blitt gjennomført for å redu-

sere sjansene for slike hendelser i fremtiden. Selska-

pet har instrukser og rutiner som ivaretar arbeidsmiljø 

og etiske standarder. 

Selskapet arbeider for kjønnslikestilling. Det er gjen-

nom rekruttering av nye medarbeidere kjønnsbalan-

sen kan påvirkes. Kvinner oppfordres til å søke. Dette 

har resultert i at 2 av 3 rekrutteringer var kvinner de 

siste to årene. Videre utviser selskapet fleksibilitet 

DAGSTURHYTTEN FJORDSYN: Ordføreren åpner dagstur-

hytten Fjordsyn i Folavika friluftsområde i Vaksdal kommune.

DAGSTURHYTTEN SJØBUA: To ordførere åpner dagsturhyt-

ten Sjøbua i Byngja friluftsområde i Alver kommune.

BJØRKHEIM: Friluftsområdet Bjørkheim i Samnanger 

kommune ble opparbeidet i regi av kommunen i 2021. STYRETUR: Den årlige styreturen var lagt til Austevoll kommune, her fra toppen av sherpatrappen som starter i Bekkjarvik.  

i ansettelsesforhold slik at både kvinner og menn kan 

tilpasse sin arbeidstid gjennom fleksible ordninger. 

Likestilling omfatter også selskapets tilrettelegging av 

friluftsområder for personer med spesielle behov. Derfor 

vektlegger selskapet universell tilrettelegging så langt 

det lar seg gjøre innenfor de naturgitte forhold og andre 

avveininger som må gjøres. 

Stor takk til våre ansatte og samarbeidspart-
nere
Styret ønsker avslutningsvis å rette en stor takk til ans-

atte i BOF for den arbeidsglede og innsats som er utvist 

gjennom året. Det er dere som klarer å skape det gode 

bedriftsmiljøet. Akkurat det er en viktig forutsetning for 

de gode resultatene som skapes.

Styret ønsker også å rette en takk til våre samarbeids-

partnere, inkl. deltakerkommuner, Miljødirektoratet, 

fylkeskommunen, Friluftsrådenes Landsforbund, dug-

nadsgjenger, oppsynsfolk, foreninger og de mange frivil-

lige mannskaper. Det gode samarbeidsmiljøet har vi alle 

skapt sammen og det har gitt mange gode resultater vi 

alle kan vise til. 

Leseren av årsrapporten til BOF vil finne en rekke artikler 

som belyser det arbeidet som BOF og våre samarbeids-

partnere har gjennomført, og vi har valgt å løfte frem noen 

av de sakene vi er spesielt stolte av. Styret retter en ekstra 

takk til Knut Langeland som har ført de fleste artiklene i 

pennen. God lesning!
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En skoledag utenom 
det vanlige

Å se en vedkubbe dele seg i to. På første forsøk. Det er mestring, det!
Tekst av: Knut Langeland

20 syvendeklassinger er samlet i skogen over Helleveien, 

i en del av det som heter Øvre Hellen friluftsområde. De 

kommer fra Hellen skole like i nærheten. Her lærer de, 

grunnleggende sett, litt om kunsten å være ute.

– Mange av elevene er ikke så mye ute. Dette er skole på 

en annen måte, skole med helt andre utfordringer, sier 

kontaktlærer for gruppen, Håvard Lurås Hammer.

Lager frisbee-bane

Prosjektet går over noen uker på hver side av nyttår. Til 

sammen 61 elever fordelt på tre grupper tar del i det. Det 

skjer i samarbeid med Bergen Kompetansesenter for 

Læringsmiljø (BKL), en kommunal instans som tar opp-

drag for skoler rundt omkring i Bergens-området. I Øvre 

Hellen friluftsområde skal elevene hjelpe til med å lage en 

mobil frisbee-golfbane, til glede for fremtidige brukere av 

området.

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er en viktig medspil-

ler i prosjektet. BKL og BOF har samarbeidet tidligere, 

blant annet i forbindelse med byggingen av en gapahuk 

på Askøy.

I Øvre Hellen friluftsområde har BOF satt opp gapahuk 

for flere år siden. I den senere tid er rasteplassen blitt 

oppgradert med grus og bålplasser. Her har de 20 elevene, 

sammen med to lærere, etablert base.

Fordeler ansvar

Rundt om ryddes det skog og kratt for å åpne korridorer 

for frisbee-kasting. Mange av elevene er opptatt med 

nettopp det, men det er mange oppgaver som skal løses 

for at dagen skal bli vellykket for alle. Noen tenner bål, 

det skal også læres, mens andre lager pinnebrød-deig. Til 

pinnebrød-steiking trengs det pinner, så noen er på leiting 

etter det.

Fra skogen høres lyden av ivrig aktivitet. Det sages og 

kløyves. Det organiseres og samarbeides. Ut av skogen 

kommer ungdommene med tunge bører med ferdigkløyvd 

ved. Den skal bli liggende i gapahuken og tørke, slik at 

andre turgåere kan lage bål til varme og mat.

Aktivitet gir økt teoretisk mestring

Birger Berntsen i BKL har overoppsynet med aktiviteten. 

Sørlendingen ser ut som en skogens mann. Han smiler i 

skjegget over elevenes iver.

– Her får de brent litt av kruttet. De får vært 

ute. De får kjenne på velværet ved å være 

ute, og de får oppleve mestring på områder 

de ikke vanligvis får prøve. Erfaring viser at 

de etterpå fungerer bedre også i teoretiske 

fag, sier Berntsen.

Litt i utkanten av flokken har Sverre Fjell 

Tveiten stått, i konsentrert omgang med 

kløyveøksen. Det er første gang han prøver 

det som i århundrer har vært en helt grunn-

leggende og livsnødvendig ferdighet i et 

samfunn som til ganske nylig var vedfyrt.

En kubbe til begeistring

Øksen faller, kubben deles. Et smil brer seg over Sverres 

fjes.

– Det var gøy å se kubben dele seg i to, sier Sverre. 

– Det gir meg lyst til å gjøre det mer.

Rundt bålet er det tid for mat og samtale. Ungdommene 

samler seg og deler erfaringer fra en skoledag ulik mange 

andre.

– Er dette gøyere enn vanlig undervisning?

Spørsmålet er sant nok ledende, men svaret er så run-

gende samstemt at det likevel er å regne som både gyldig 

og gjeldende.

– Ja! jubles det så høyt at selv mektige grantrær beveges.

PINNEBRØD: Til lunsj lager elevene fra Hellen skole pinnebrød.

FRISBEEGOLF: Elevene er med å lager golfbane i Øvre Hellen 

friluftsområde.

SKOGSARBEID: Birger Berntsen i BKL lager stokker som skal 

bli til gangbro i frisbeegolf løypen.
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Forvandlinga i 
Uttoskavågen

Uttoskavågen var lenge berre svaberg og tang og steinete strender, men i 

løpet av dei seinaste par åra har mykje skjedd.
Tekst av: Knut Langeland

Jan Tore Hvidsten (65) og Rune Fanebust (56) viser veg. 

Over lyngheier, langsmed myrdrag, gjennom ein liten 

furuskog og over eit eide, så er vi der. Ein halvtimes spa-

sertur frå parkeringsplassen på Toska ligg Uttoskavågen. 

Lun og skjerma har han alltid vore. Hit har siglande og 

roande funne vegen i ruskevêr og kanskje berga både 

liv og reiskap. I dag er det meir til fritid enn til livberging 

vågen blir nytta.

Mykje er gjort, meir kjem til

Uttoskavågen har vore friluftsområde under BOF i rundt 

20 år, men fart i tilretteleggjinga vart det ikkje før heim-

fødingane Rune Fanebust og Jan Tore Hvidsten gjekk i 

gang for to år sidan. No har nordsida av vågen fått både 

badestrand, flytebryggje, platting og gapahuk. Det ligg 

dessutan føre lause planar om grillplass og halvtekkja 

og ytterlegare infrastruktur som kan gjera Uttoskavågen 

endå meir attraktiv. Kanskje ei disse for borna.

Avgjerande hender i dette arbeidet har kompisane Jan 

Tore og Rune vore, men dei er snare med å gi kreditt til 

det utvida dugnadslaget, inkludert både fastbuande og 

tilfeldige helgegjester i Uttoskavågen.

– Det har vore gjevande arbeid, og vi må takka alle som 

har bidrege. Ikkje minst må vi takka BOF som har vore 

imøtekomande og løysingsorienterte til kvart einaste 

spørsmål vi har retta til dei. Nokre av rekningane våre har 

dei også teke. Utan BOF sin velvilje, hadde vi ikkje fått 

dette til, seier Fanebust.

Forløysande

Etter nokre innleiande, tunge rundar med eit byråkrati han 

ikkje heilt rådde med, var den ivrige siglaren Fanebust i 

ferd med å gi opp draumen om å gjera Uttoskavågen til 

noko meir enn berre ein lun ankringsplass. Både Rune og 

Jan Tore hadde sett potensialet, og lenge hadde begge 

hatt lyst til å syta for ein plass som kunne tilby sjøfarande 

noko som liknar på det dei fann mange stader til dømes 

i Sunnhordland, der begge hadde gjort seg godt kjend: 

Tilrettelagde uthamner.

“Tenk om me kunne fått til noko slikt i Nordhordland”, har 

mang ein gong vore tema rundt leirbålet.

I 2018 slo karane seg i lag. Dei var einige om at dei måtte 

få til noko, for dette var eit så godt tiltak at det berre 

måtte realiserast. Dette tente gneisten att i Rune. Det vart 

ein del møte med både BOF og kommunen. Hausten 2019 

kunne dei gle seg over at byggjeløyvet endeleg var i orden. 

Praktisk anlagte

Sidan den dagen har arbeidet glidd nokså knirkefritt. 

Kommunen spelte på lag, og når BOF dessutan har stilt 

opp og bidrege med deira kompetanse på alt frå søknads-

prosessar til skjelsand, har Hvidsten og Fanebust kunna 

konsentrera seg om det dei likar best: Arbeidet i felten. 

Det tok til så seint som skjærtorsdag i 2020.

– Vi er slike som likar best å bala med det vi ikkje kan, 

humrar Hvidsten.

– Men praktisk anlagte, det er vi no begge, skyt Fanebust 

inn.

Vi har sett oss inn i gapahuken. Ute skyt sluddbyene fart 

over lyngheilandskapet. Inne er det tørt og lunt.

– I byggjeløyvet står det at arbeidet skal utførast i tråd 

med Tek 17. Vi har bygd det etter beste evne.

Fanebust skryt under solide takbjelkar.

– Eg har lest meg opp.

Solid handverk

Det tilseier at både gapahuken og plattingen utanfor kjem 

til å tåla det meste som tenkjast kan av påkjenningar og 

ilske. Og den T-forma flytebruggja som duppar i vågen, er 

festa etter alle kunstens reglar, med lodd og iler som veg 

mange tusen kilo.

Materiell som er brukt, har i kroner kosta rundt 150.000. 

Verdien av resultatet, iberekna dugnad, overstig truleg 

millionen.

– Det viser kor mykje ein får att for pengane når dugnads-

krefter er involverte, seier Frithjof Fosse i BOF.

Denne sure fredagen i februar har han teke turen utover 

frå Helleneset for å leita etter ein passande lokalitet for 

ein padlehuk, ein overnattingsplass som padlarar og 

andre kan nytta seg av. Tre slike har BOF fått pengar til. 

Den eine skal liggja her på Uttoska, inntil, eller iallfall nær, 

den allereie etablerte infrastrukturen. Det vil gjera Utto-

skavågen endå meir populær som utfartsstad enn han er.

– På fine sommardagar har eg telt meir enn 25 sigle- og 

motorbåtar i vågen, seier Jan Tore Hvidsten.

Sjølv ein bolt gjer ein forskjell

Han og Rune Fanebust er svært tilfredse med at arbeidet 

som er lagt ned, har gitt så handfaste resultat. Dei fleste 

kjem framleis sjøvegen til Uttoskavågen, men dei inn-

fødde veit også å nytta seg av nærleiken til ei friluftsperle 

som takk vera rundt rekna 1000 dugnadstimar, er blitt ei 

uthamn som det er all grunn til å vera stolt over.

– Dette har vore veldig gøy. Eg håpar andre med ønskje 

om å få til noko som kan vera til glede og nytte, ser at 

tolmod og innsats blir løna. Berre ein bolt i eit berg kan 

vera nok til å gjera ein forskjell, seier Rune Fanebust.

RUNE FANEBUST OG JAN TORE HVIDSTEN: Gapahuken ble 

satt opp på dugnad i 2021. 

UTHAVN: Kaianlegget og gapahuken i Uttoska friluftsområde . 
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 Eit enklare liv
Knapt nokon plass har livet endra seg meir dei seinaste 50-60 åra enn i Auste-

voll. Men på Horgo er spora etter den gamle fiskarbonden framleis tydelege.
Tekst og foto av: Knut Langeland

Den nye tid blenkjer i glasert takstein og svære vindaugs-

flatar. Millionærane bur tett i tett på Storebø, i Torangs-

vågen og tilliggjande herlegheiter, og det er ikkje nett 

husbankhus dei har bygd seg. Vi har snudd ryggen til over-

floden og er på veg vestover, til der havdønningane veltar 

seg mot land. Til der nøysemd og sjølvberging var det ein 

måtte lita på for å få liva til å gå i hop.

Lommekjend

Lars Erling Horgen (70) manøvrerer båten stødig mellom 

holmar og skjer, båer og fluer. Han har gjort turen hundre-

vis av gonger før og kunne sikkert funne fram i blinde. 

Med på turen er også kona hans, Sissel (68). Ho er stril så 

god som nokon, endå om ho voks opp på Skulestadmo på 

Voss.

Det er årets første tur ut til øya som Lars Erling slektar 

frå. Her har ekteparet 115 sauer å sjå til, og eit hus. Horgo 

10, eller Pederhuset, som skiltet på den kvitmåla veggen 

fortel at det heiter. Utanfor, på terrassen, er ein vedfyrt 

stamp. I den sat dei nyårsaftan og nytte synet av raket-

tane som fauk opp der inne i tettbygde strok.

På Horgo er det armslag. Nabohuset ligg 200 meter lenger 

vest og heiter Martinhuset. Det er huset som BOF dispo-

nerer og har til utleige som kystledhus. Det har plass til 

ni gjester. Eigedomen, som også utgjer størstedelen av 

friluftsområdet, er på rundt 60 mål.

Fingernem

I eit halvt år no har Lars Erling vore oppsynsmann her. 

Martinhuset treng ein oppsynsmann, og Lars Erling er 

rette mannen. Han er utdanna agronom og landbruksme-

kanikar frå jordbruksskulen på Voss. Han driv dessutan 

eit sagbruk like ved heimen på Søreide. Han har vore 

både landbrukssjef og teknisk sjef i Austevoll kommune. 

Ein stødig arbeidskar som det osar dugleik, kunnskap og 

tryggleik av.

Martinhuset vart måla i 2018, av familien som kvar 

sommar dei seinare åra, har leigd huset. Dei fire andre 

våningshusa på Horgo, Pederhuset, Salomonhuset, Mat-

hiashuset og Skulehuset, var godt tekne vare på. Martin-

huset skilde seg ut. Det trong tilsyn, bruk og vedlikehald.

Kontakten mellom BOF og Lars Erling vart etablert den 

gongen i 2018, men det var ikkje før i haust at det vart 

inngått ein avtale om tilsyn.

– Det var ikkje det at eg trong ein jobb. Det handlar meir 

om at eg vil at husa skal haldast i stand, seier Lars Erling. 

Avtalen som er inngått, er ikkje meir forpliktande enn at 

tilsynsmannen tek på seg å gjera det han rekk over.

Enormt verhardt

Lars Erling gler seg uansett over utsiktene til at også Mar-

tinhuset skal få betre stell, og over at eigaren, Austevoll 

kommune, ser ut til å villa bidra meir enn før. Allereie har 

Lars Erling fått gjort ein heil del.

– Her var vindauge som lak. Særleg på sørsida. Dei er no 

alle tette, fortel Lars Erling. Men takvindauget lek framleis. 

Det må også fiksast.

Og det er meir. Alle vindauga treng nye hengslar, og kjø-

kenet treng ein skikkeleg nedvask. Og nye kjørl. Sissel er 

både medhjelpar og konsulent.

– Vi lyt finna ein helg og gå laus, seier ho.

Ny gassdriven komfyr er på plass, og BOF har varsla at dei 

óg skal byta ut sofagruppa. Utanfor vil Lars Erling byggja 

ny trapp. Den noverande er skummelt plassert rett utan-

for inngangsdøra, og ho er dessutan altfor bratt. Endå eit 

strøk med måling hadde også vore på sin plass.

– Her er enormt verhardt. Enormt! seier Lars Erling.

Fråflytta sidan 1965

Horgo er 2000 mål stor, men har berre fem våningshus. 

Rundt 1910 var det 30 fastbuande her ute, fordelt på tre 

bruk. Kvart bruk hadde nokre sauer, kyr og grisar. Hesten 

hadde dei på deling. Det vart dyrka poteter og andre 

grønsaker, og jamvel litt korn (havre) i den sure jorda. Det 

var for det meste kvinnfolka som stelte med gardsdrifta, 

medan mannfolka var på sjøen og fiska.

Den siste fastbuande, Lars O. Horgen (han budde i Mar-

tinhuset), forlet Horgo i 1965, men husa er jamt over blitt 

godt ivaretekne som fritidsbustader. Om somrane er det 

eit yrande liv her ute, med bading, fisking, grilling og andre 

sommarlege syslar. Både Austrevågen og Vestrevågen byd 

på lune ankringsplassar, som mange nyttar seg av. Telt er 

det også råd å setja opp, og Austrevågen har ei nydeleg, 

lita sandstrand.

Tradisjonar i hevd

Tilsynet er over for denne gong. På høgaste haugane står 

30-40 villsauer. Dei ser ut som om dei lurer på kva dette 

følgjet i båt hadde til ærend her ute midt i februar. Rundt 

påsketider vil dei 115 sauene ha blitt til nesten 200. Både 

vår og haust er det sanking. Det er ein svær jobb, som 

krev mykje mannskap.

Slik er det også med lyngsviinga, som på tradisjonelt vis 

blir gjennomført tidleg på våren. 50-70 mål om gongen. 

Horgo er ein av stadig færre plassar der denne driftsmå-

ten og kulturen blir halden i hevd.

Lars Erling og Sissel synest det er viktig, først og fremst 

for dyra og beitet sin del, men også for å bevara den kultu-

relle kontakten med fortida. Det er ein av mange grunnar 

til at dei trivest så godt på Horgo.

SISSEL OG LARS ERLING HORGEN: Planer om ny trapp.

PEDERHUSET: Lars Erling Horgen ved eige hus Horgo 10.
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Friluftsperla ved 
Hardangerfjorden

Ca. 9000 dugnadstimar, kombinert med rause 

bidrag frå Trond Mohn, har gjort eit tidlegare 

utilgjengeleg område på Tangerås i Strandebarm 

til eit friluftseldorado for både innfødde og tilrei-

sande. BOF får mykje skryt for sin medverknad.
Tekst av: Knut Langeland

Det ryk frå pipa på grillhuset. Ut stig to godt vaksne 

karar som har vore drivkrefter i den forvandlinga som 

har funne stad. Asbjørn Sangolt (71) og Bjørn Hammer 

(75) er begge pensjonistar. Asbjørn er tidlegare lærar 

i kreative fag, medan Bjørn har arbeidd heile livet sitt i 

skipsbyggingsindustrien hjå Fjellstrand på Oma. I årevis 

no har dei, og mange andre, brukt timane og kreftene 

sine på å byggja opp det som i dag framstår som ei 

friluftsperle ved Hardangerfjorden.

Ynda turområde

Og enno har dei planar og prosjekt å setja nevane i. 

Takstolar til eit nytt naust kviler inntil ein vegg, og nett 

oppi bakken står ei gravemaskin som skal rydda plass til 

ei minigolfbane.

– På fine sommardagar aular det med folk her. Overalt. 

Også på grå vinterdagar er dette eit ynda turområde for 

dei innfødde, seier Asbjørn, innflyttar frå Skogsvåg på 

Sotra.

Foto: Asbjørn Sangolt.
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Vi har sett oss inn i verkstaden i det som er blitt eit 

imponerande sjøaktivitetssenter. Hovudbygget på 360 

kvadratmeter huser kafé og møterom, garderobar og 

opphaldsrom, toalettfasilitetar og altså verkstad. Ein 

modell av ein strandebarmar heng på eine veggen, ei 

tønne frå Holmefjord i Fusa tener som bosspann. Ein 

plansje utanfor kafeen viser korleis ein strandebarmar er 

samansett.

Kreativ, positiv samrøre

Alt er forseggjort, stelt og gjennomført. Nytt og 

moderne, men med vørdnad for lokale tradisjonar og 

evige verdiar. Kaiar, bryggjer, scener og amfi rammar inn 

heile anlegget. Frampå Tangeråsneset ligg grillhuset, 

med tilhøyrande vedlager, ope og tilgjengeleg for alle, 

alltid. Grunntanken er at her skal det vera ope, og ingen-

ting skal vera forbode.

Sangolt og Hammer er medlemmer i Strandebarm 

Båtlag, som i 2013 fekk laga båthamna i Tangeråsvågen. 

Men heile det prosjektet som har forvandla skog og kratt 

og sleipt berg til ein livfull møteplass med eit mangfald 

av aktivitetar, er ei positiv og kreativ samrøre mellom 

idrettslag, grendeutval og båtlag.

– Strandebarm Marina er blitt ein destinasjon for båt-

folket. Hit kjem dei, og her blir mange liggjande i fleire 

dagar, fortel Sangolt og Hammer.

Så stor er pågangen at båtlaget nett no er i ferd med å 

auka kapasiteten med ei utviding kostnadsrekna til tre 

millionar kroner.

Fullskala idrettsanlegg

Strandebarm sin popularitet har ikkje berre samanheng 

med det anlegget som ligg med foten i fjorden. Nett 

oppom kanten ligg nemleg eit fullskala idrettsanlegg 

med grasbane og løpebane med kunststoffdekke. Like 

attmed ligg eit utandørs styrketreningsanlegg og to 

sandvolleyballbaner. Oppom skulen ligg dessutan ei 

kunstgrasbane.

– Alt dette er lett tilgjengeleg for dei som gjestar Stran-

debarm med båt, seier Sangolt og Hammer.

– Framfor alt er det sutlaust for barnefamiliar, som slepp 

å uroa seg for biltrafikk.

Sangolt og Hammer har meir dei vil visa fram, så vi stig 

om bord i båten til Olav Tangerås. Han skyssar oss ut på 

blank Hardangerfjord og over til Svanholmane. Svanhol-

mane har i alle år blitt nytta av strandebarmingane til 

bading og friluftsliv. Kveldssola skin på holmane mona-

leg lenger enn inne på land. Mange har feira jonsok her 

ute. I dei seinare åra er plassen blitt oppgradert med 

bord og benker, grill og kaggedo. I dette arbeidet har 

BOF vore ein viktig støttespelar.

– Dei kom med minigravar og sand. Og bord med plass til 

20 personar rundt. Ein heilt ny kantklyppar har dei også 

bidrege med til dugnadslaget, fortel Sangolt.

BOF tenkjer på oss

BOF haustar lovord hjå dugnadskarane i Strandebarm. 

Dei synest BOF tek alvorleg at dei ikkje berre er til for 

Bergen, men også for omlandet.

– Det er aldri noko problem. Vi møter positivitet og velvilje. Vi opplever at 

Kvam kommune får mykje att for medlemskapen. BOF tenkjer på oss, og vi har 

inntrykk av at dei synest det er kjekt å koma hit til oss også, seier Sangolt og 

Hammer.

Vi har flytta oss frå Svanholmane og inn att på land. Det er god varme i grill-

hytta, men no er sola ved å bryta gjennom skydekket, og like utanfor hytta ligg 

starten på den fine, to hundre meter lange grusstien som er opparbeidd rundt 

Tangeråsneset.

Kyststamveien

Eit omfattande ryddearbeid er gjennomført også her. No er det vakkert utsyn 

over Hardangerfjorden og mot Folgefonna, der det for berre få år sidan var 

heilt uframkomeleg på grunn av skog og kratt. Fine, varmekjære eiketre, både 

unge og gamle, nyt armslaget dei har fått takk vera vegen som pietetsfullt gir 

tilgang til det fantastiske og verdskjende fjordlandskapet.

–  Vi kallar han for Kyststamveien. Vi tok innersvingen på vegstyremaktene og 

bygde han på dugnad, ler Bjørn Hammer, som har stått for skiltinga.

Verdien på arbeidet som er gjort, let seg betre måla i bulyst og livskvalitet 

enn i pengar, men blir dugnadskarane pressa på det, nemner dei ein sum på 

rundt ti-tolv millionar kroner. Iallfall ikkje mindre. Kjerna i dugnadslaget er lita, 

kanskje ikkje fleire enn fire-fem personar, men samla sett har rundt 50 bidrege 

med smått og stort.

–  Det er noko av det fine med å bu i ei bygd. Treng du ein traktor, ja, så kjem dei 

med ein traktor. Treng du ei hand, så kjem dei med ei hand.

ASBJØRN SANGOLT OG BJØRN HAMMER: I eit av nausta ligg kajakkar og kanoar og padlebrett. 

Medlemmer av idrettslaget kan låna dei gratis. Andre må betala eit lite beløp i leige.

SVANHOLMA-

NE FRILUFTSOM-

RÅDE: Rundt 

borda på Svanhol-

mane er det plass 

til 20 personar. Det 

var BOF som kom 

med dei.
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Foto: Knut Langeland

Foto: Asbjørn Sangolt.
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Friluftslivets 
ferdselsårer: Ulvik 
snart i mål
Kartlegginga av stiar, leder og turvegar i Vestland fylke er godt undervegs. Om 

lag halvparten av dei 43 kommunane i Vestland har søkt om og fått løyving til 

å gjennomføra prosjektet. Av desse har fem kommunar til no inngått ein sam-

arbeidsavtale med BOF.
Tekst av: Knut Langeland

– Mange kommunar seier at dei no er klare til å byrja 

arbeidet, og at dei óg ønskjer BOF som samarbeidspart-

nar i prosjektet, seier ein håpefull og ivrig prosjektleiar, 

Håkon Tufteland.

Han er engasjert av Bergen og Omland Friluftsråd, med 

støtte frå Fylkeskommunen, for å leia arbeidet i Vestland.  

Det er Miljødirektoratet som står bak initiativet, som har 

til mål å “identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferd-

selsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med 

tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv”.

Tufteland brukte heile 2020 på å selja inn prosjektet, og 

framleis er dette ein viktig del av jobben. Parallelt har han 

vore aktivt med i feltarbeidet i dei kommunane som har 

takka ja til hans bistand og kompetanse.

Praktisk, konkret og målbart

Ulvik er ein av dei. Her er dei, ifølgje Tufteland, nesten i 

mål med det arbeidet dei har valt å prioritera.

– Ulvik har valt å fokusera på turar som det var råd å gjen-

nomføra med utgangspunkt i Ulvik sentrum. Det har vore 

lærerikt og kjekt å vera med på, seier Tufteland.

Naturgeografen frå Oslo synest Ulvik er eit godt døme på 

korleis eit tilsynelatande abstrakt prosjekt faktisk er det 

komplett motsette. Svært praktisk, konkret og direkte 

målbart.

– I Ulvik har vi funne utfordringar til dømes når det gjeld 

parkering. Her har vi arbeidd, og lukkast, med å finna 

alternative plassar til å byrja turane. Likeeins har vi funne 

alternativ trase, der ein grunneigar helst såg at turvegen 

vart lagt utanom hans innmark. Vi har identifisert utfor-

dringar og klart å finna gode løysingar, seier Tufteland.

Frivillig

Det er i desse dagar eit år sidan han hadde oppstartmøte 

med Ulvik. No er Hardanger-kommunen snart i mål. Noko 

av det som står att, er å skilta frå sentrum.

– Desse prosessane tar gjerne litt lengre tid enn ein kunne 

ønskja. Difor er det for prosjektet sin del fint å ha kon-

krete resultat å visa til, seier Tufteland.

Det er heilt opp til kvar einskild kommune om dei vil ha 

hjelp i dette kartleggingsarbeidet, som omfattar heile 

landet. Men seier dei ja, må dei sjølve løyva midlar, eller 

arbeidsinnsats, i tillegg til dei 120.000 kronene som er ver-

dien på den eksterne hjelpa. Somme kommunar meiner 

kanskje at dei sjølve har den kompetansen som skal til. 

For andre er det avgjerande at Tufteland stiller sine kunn-

skapar til rådvelde.

– Alle har nytte av hjelp

– Eg trur alle kommunar vil ha nytte av hjelp, seier Tufte-

land.

– Sjølv ein liten og oversiktleg kommune som Fedje vil ha 

nytte av det. Til dømes til å teikna inn padleruter. Eg ser 

i mange kommunar at stiar ikkje ein gong er teikna inn 

på kartet. Berre det å oppdatera kartet, er ein konkret og 

nyttig ting å gjera, meiner Tufteland.

Han understrekar kor viktig det er å forankra kartleggings-

arbeidet lokalt. Helselag, turlag, grendelag og andre fri-

villige organisasjonar må involverast for å få best mogleg 

resultat.

– Brei medverknad er eit suksesskriterium. Og så er det 

viktig ikkje å gapa over for mykje. Det er lett å vera ambi-

siøs i starten, men kommunane må for all del ikkje hamna 

i ein situasjon, der dette arbeidet blir for tidkrevjande 

eller belastande, seier Håkon Tufteland.

VEILEDER

Plan for friluftslivets ferdselsårer

M-1292 | 2019

SKAL KARTLEGGE STIAR OG FERDSELSÅRER I VESTLAND: Håkon Tufteland er engasjert som prosjektleiar av Bergen og 

Omland Friluftsråd, med støtte frå fylkeskommunen.  Foto: Knut Langeland

RETTLEIAR: Miljødirekto-

ratets rettleiar «Plan for 

friluftslivets ferdsels årer» 

kan lesast på miljodirek-

toratet.no.

TUR, RO OG PADLELE-

DER: Innteikning av tur 

og padleruter på kart er 

ei av oppgåvene BOF kan 

hjelpe til  med.
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Vestland “leder” 
kystryddingen

Prosjektet Rydd Norge har gått fra tegnebrett til terreng, fra teori til 

praksis. Og Vestland er kommet lengst av alle.
Tekst av: Knut Langeland 

FJORDANE FRILUFTSRÅD: 

Ryddeaksjon i Solund. 

  Foto: Dagmara Wojtanowicz
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Gudrun Kristin Fatland er godt fornøyd, der hun sitter på 

møterommet hos Bergen og Omland Friluftsråd. Det er 

riktignok ingen god dag for strandrydding. Utenfor vindu-

ene går Byfjorden hvit, og snøfnuggene flyr forbi. Askøy er 

visket bort av alt det hvite som fyker gjennom luften, men 

prosjektlederen for Rydd Norge Vestland har likevel all 

mulig grunn til å smile.

35 prosent er ferdig ryddet

– Det går unna. I Vestland har vi til nå ryddet 230 tonn 

med eierløst marint avfall. 35 prosent av prosjektområdet 

er ryddet, sier Gudrun Kristin Fatland.

40-åringen er prosjektansvarlig for Rydd Norge Vestland 

på vegne av BOF. Hun administrerer nå selve ryddingen av 

den ytre kysten i Vestland fylke. Bak står den private fore-

ningen Handelens Miljøfond (HMF). De henter inn mer 

enn 300 millioner kroner fra plastposene de fleste av oss 

har med oss hjem fra butikken når vi handler. Det er disse 

pengene som finansierer prosjektet, som er nasjonalt og 

omfatter alle fylker, Svalbard inkludert.

Holder skjema

Fatland er godt fornøyd med fremdriften i det fylket hun 

administrerer.

– Kontrakter med de fem ryddeaktørene ble signert i 

første kvartal av 2021. De er alle godt i gang med arbeidet. 

En aktør er til og med ferdig med sine tildelte områder, 

men samlet sett er vi i samsvar med skjema og vel så det, 

sier Fatland.

Gode rapporteringsrutiner er etablert. Fra kontoret kan 

prosjektlederen følge ryddingen så å si time for time. Men 

best liker hun å være ute i felten, på svaberg, i viker og 

langs strender der avfallet skylles i land og berettigelsen 

av tiltak synliggjøres. Den direkte kontakten med rydde-

aktørene er verdifull. Noen ganger er både ordførerere 

RYDD NORGE VESTLAND: Til nå er er 35 prosent av prosjek-

tområdet ryddet, og 230 tonn med eierløst marint avfall er 

samlet inn. Foto: Dagmara Wojtanowicz

RYDD NORGE VESTLAND: Kartutsnitt over Handelens 

Miljøfonds prosjekt. 

og kommuneansatte med på synfaring. Informasjons- og 

dialogmøter gjennomføres jevnlig og etter behov, for best 

mulig koordinering av ulike ryddeaktiviteter i kommunene.

Skal rydde 1200 tonn

Det er anslått at ved prosjektslutt, 31. desember 2023, vil 

så mye som 1200 tonn med marint avfall være fjernet fra 

Vestlands ytre kyst. De fem ryddeaktørene, både profesjo-

nelle og semiprofesjonelle, har fordelt seg fra sør til nord 

mellom Sunnhordland og Stad. NovuMare AS, som er den 

aktøren som har gjort ferdig ryddingen, har alene samlet 

inn nesten 60 tonn avfall og ryddet mer enn 850 km med 

kystlinje i Austrheim, Alver, Hyllestad, Fedje, Fjaler, Kinn 

og Bremanger. Samlet sett er 2568 av til sammen 7225 km 

til nå ryddet, ifølge innkomne data.

Gudrun Kristin Fatland har et omfattende tallmateriale og 

solid dokumentasjon å vise til. Det aller meste av det som 

blir ryddet, er plast. Svært mye av det er fiskerirelatert. 

Nærmere 60-80 prosent.

Ingen alvorlige uhell

Fatland er som prosjektleder svært opptatt av at sikker-

hetsrutiner blir overholdt, og hensyn til fugl i og utenfor 

vernede områder, er hun nøye med at ryddeaktørene 

respekterer.

– Vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser i 2021. Det er 

særlig risikoen for person over bord og fallulykker vi må 

sikre oss best mulig mot i ulendt terreng. Redningsvest er 

alltid på, og  gode sko og klatrehjelm. Risikovurderinger 

og tiltak vurderes fortløpende og kontinuerlig, også etter 

sesong og værvariasjoner, sier Fatland. 

I vinterhalvåret er det ryddestopp, av klimatiske grunner. 

Aktiviteten tas opp igjen fra februar/mars og pågår til 

oktober.

Gudrun Kristin Fatland ser frem til å forsyne gjenvinnins-

stasjonene rundt omkring i fylket med mer marint avfall. 

Hun sier at avfallshåndteringen har fungert veldig bra, 

også i utkanten, der avstandene er større og transport-

kostnadene høyere. Avfallet håndteres som næringsavfall. 

Mye av det er naturligvis tilgriset, gammelt, krakelerende 

og med ukjent kjemikalieinnhold. Det er vanskelig å gjen-

vinne, og vil derfor bli sendt til forbrenningsanlegg og bli 

til varmeenergi.

– Vi ser nå frem til en ny sesong og gleder oss til 40 pro-

sent av Vestlands ytre kyst er ryddet for eierløst marint 

avfall, sier Gudrun Kristin Fatland.
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Ein vegvisar til lukka
Tekst av: Knut Langeland

Vinteren har lagt si hand over Vinnesholmen. Badebryggja 

duppar i vågen, slengdissa dinglar i vinden, kajakkane ligg 

gjerandslause på stativet og villsauene leitar etter ly mot 

vêret. Ein fredag i januar er det folketomt på holmen.

Likevel er det lett å førestella seg livet, låtten og levenet. 

Born som spring skolause over graset, plaskar i vatnet, 

byggjer sandslott, sym og leikar. Vaksne som breier ut 

handkle og teppe, grillar og serverer.

Det er det som er Vinnesholmen. 

Blant dei finaste

Den autoritet finst ikkje, som med objektiv tyngde kan 

kåra det finaste friluftsområdet i Hordaland. Men det er 

vanskeleg å tenkja seg ei slik kåring utan Vinnesholmen 

som ein sterk kandidat. Ytst i Fusafjorden, nesten inst 

i Bjørnafjorden, der ligg Vinnesholmen. Holmen, med 

tilhøyrande bygningar, er eigd av Bjørnafjorden kommune, 

men drifta av Vinnesholmen Kystlag. Holmen er forresten 

ikkje lenger ein holme, men knytt til fastlandet med ein 

molo. Innanfor moloen, i le for alle vindar, ligg båthamna, 

inklusiv gjestehamna. 

 

Den er flittig nytta, for Vinnesholmen har fått eit namn og 

ein status langt utanfor Fusa. Folk kjem langvegs frå for å 

nyta denne perla djupt inne i Bjørnafjorden.

Eit kvitt, lite hus ligg lunt til inntil den høgaste haugen 

på holmen, med sandstranda beint nedanfor. Vestanfor 

huset ligg den vesle, raudmåla låven som høyrde til det 

som opphaveleg var ein husmannsplass med nokre få dyr 

og ein åkerlapp. I sør ligg naustet.

Tusen kroner natta

Alt dette er til utleige. For 1000 kroner natta har ein 

tilgang til alt holmen har å by på, herunder både vaske-

maskin, vassklosett og wifi, men også tursti, kajakkar, 

padlebrett og båt med påhengsmotor.

– Huset har åtte sengeplassar og er utleigd stort sett 

gjennom heile sommaren. Så det er utan tvil eit populært 

tilbod, fortel Roger Hoel, som er leiar for Vinnesholmen 

Kystlag. Lagets einaste inntekt kjem frå utleige. Alle utbe-

tringar og alt vedlikehald blir gjort på dugnad av ein hard 

kjerne av medlemmer. Dei fleste av lagets 64 betalande 

medlemmer er å rekna som støttemedlemmer.

Rundt hundre tusen kroner har laget i inntekter, men dei 

gjennomfører støtt prosjekt til ein langt høgare kostnad. 

I løpet av det komande året skal det til dømes reisast eit 

grindverksbygg nett bak naustet. Det skal også ha ein 

moderne, lukka del med toalett- og dusjfasilitetar. Bygget 

er kostnadsrekna til ca. ein million kroner.

Søker om midlar

– Dette er midlar som vi søker på. Ein halv million vart 

løyvd av gamle Fusa kommune. Resten er tippemidlar og 

pengar frå andre institusjoner som vi kan søka om løyvin-

gar frå. Herunder Forbundet Kysten, som er paraplyorga-

nisasjonen vår, seier Roger Hoel.

Han har i 20 år budd på Vinnes. I vår flytta han til Lysefjor-

den, men han er framleis aktiv i laget, og har tenkt å halda 

fram med å vera det.

– Det gir meg så mykje, dette. Eg likar godt å vera ute. 

Det er mykje kjekkare enn å sitja framfor fjernsynet, seier 

Hoel, som er kommandant ved Vardøhus festning. Når 

han er heime, er han støtt å sjå på Vinnesholmen, med 

målarkost, slåmaskin, øks og sag eller i sving med noko 

anna praktisk arbeid. Dei fem villsauene som grasar på 

den nordlege delen av Vinnesholmen, treng også tilsyn.

– Det er kjekt å vera til nytte, seier Hoel.

Kval å sjå

Kystlagsleiaren, som også er innvald i kommunestyret i 

Bjørnafjorden, synest det er meiningsfullt å gleda andre. 

Han får støtt flotte tilbakemeldingar frå folk som leigar 

huset. Om fine, kvardagslege hendingar, men også skilset-

jande, eineståande naturopplevingar.

– Nokre fekk oppleva å sjå at ein sau fekk lam. Ein annan 

familie møtte kval i fjorden like utanfor holmen, fortel 

Hoel.

Vinnesholmen Kystlag har tett samarbeid med fleire 

lokale lag og organisasjonar, som saman legg til rette 

for friluftsliv i sjøkanten. Også samarbeidet med BOF er 

avgjerande for driften av plassen.

– Vi samarbeider godt om mange ulike ting. Dei gir oss 

gode råd, men også praktisk hjelp. Til dømes med bade-

rampen som skal gi folk med funksjonsnedsettingar let-

tare tilgang til sjøen. Også badebrygga har vi samarbeidd 

om, seier Hoel.

Friluftsskular i regi av BOF

Ein som brukar holmen mykje, og har gjort det i mange 

år, er Vidar Øvredal. Han skipar til friluftsleirar for skule-

elevar. Han og ei handfull medhjelparar står også for den 

praktiske gjennomføringa av frilutsskular i regi av BOF. 

Dette gjer han gjennom eit selskap som heiter Nær Sjøen.

– Vinnesholmen høver perfekt for slike tiltak. Her er det 

lett å halda kontroll med aktivitetane, anten vi snakkar 

om padling, rapellering eller andre friluftsting. Det einaste 

vi saknar, er ein plass å gå under tak når det regnar, men 

no skal det bli ein orden på også, seier Øvredal, som er 

oppvaksen i Os, men har budd på Vinnes i 30 år, tvers over 

sundet frå holmen.

Han har aktivitetar også andre plassar enn på Vinneshol-

men, men også i slike tilfelle brukar han gjerne holmen 

som oppmøteplass.

– Men Vinnesholmens popularitet har vore aukande dei 

seinare åra. Når andre grupper brukar plassen, må vi sjølv-

sagt visa omsyn og halda oss unna, seier Vidar Øvredal.

Dronninga og holmen

Han er ein av dei som ofte og gjerne bidreg med dugnads-

innsats på Vinnesholmen. Framleis er han med å fjerna 

skog.

Mannemakt måtte nemleg til. Sauene gjer ein god jobb 

i dag, men hadde ikkje klart ryddejobben åleine. Ifølgje 

Øvredal er det sjølvaste dronning Sonja som har æra for 

at det beitar sauer på holmen.

– Ho undra seg over at her ikkje var beitedyr. Dronninga 

hadde rett. Beiting måtte vi sjølvsagt ha, klukkar Vidar 

Øvredal.

Vinnesholmen er sjølv ei dronning blant friluftsområde. 

Holmen kunne fint vore kulisse for ei forteljing om gamle 

dagars strev, eller modell for nasjonalromantikk i kva form 

som helst. Tett på fjord, innunder fjell, utsett, men også 

lun, enkel, men på mange vis fullkomen. Det er ein plass 

som gir kontakt med ei krevjande fortid, men kanskje aller 

mest med deg sjølv. Slik kan Vinnesholmen gi kunnskap til 

nye generasjonar om at det som tel, ikkje alltid kan teljast.

VINNESHOLMEN: Naustet på holmen inneheld 

mellom anna tre gamle trebåtar, padleutstyr, padle-

brett og anna ein kan nytta til maritime aktivitetar.

HUS I KYSTLEIA: Roger Hoel, leiaren i Vinnesholmen kystlag, 

kikar ut frå vindauget i den koselege stova. Foto: Knut Langeland

Fo
to

: V
id

a
r 

Ø
vr

e
d

a
l

2726

ÅRSRAPPORT 2021 | FRILUFTSLIV FR A HAV TIL FJELL FRILUFTSLIV FR A HAV TIL FJELL | ÅRSRAPPORT 2021



Eierløse båter, 
eierløst ansvar?
Stadig flere eierløse båter dukker opp. Ofte representerer de en 

akutt forurensningsfare. Askøy Brann & Redning har tatt tak i 

problemet, sammen med blant andre BOF.
Tekst av: Knut Langeland

– Et samfunnsproblem, sier Tony Nyberg.

Brannsjefen i Askøy Brann & Redning har mye han trenger 

å bruke knappe ressurser på. Eierløse båter er ikke blant 

brannvesenets naturlige oppgaver.

– Men når akutt forurensningsfare foreligger, er vi første 

instans. Da rykker vi ut, forklarer Nyberg.

Økende problem

I løpet av de to-tre siste årene har problemet med eierløse 

båter eskalert. Nyberg anslår at Askøy Brann og Redning 

alene har tatt seg av et sted mellom ti og femten fritidsbå-

ter som folk bare har forlatt. Ofte ved en kommunal kai.

Samlet kostnad bare i 2021 ligger på rundt 600.000 kroner.

– Båtene ligger der uten tilsyn og forfaller. Vi drar ut og lenser, men båtene blir fortsatt 

bare liggende. Ofte er eierforholdet vanskelig eller umulig å finne ut av, sier brannsjefen 

med ansvar for fire vaktlag og et mannskap på 30.

Han fant ut at det måtte tas grep. I samarbeid med Cathrine Larsson-Fedde, jurist i 

Askøy kommune, er det blitt utarbeidet en mal for både forhåndsvarsel om fjerning av 

båtvrak og pålegg om fjerning av båtvrak.

SAMNANGER: I 2021 ble et 

båtvrak fjernet fra Samnan-

gerfjorden. BOF brukte 

300.000 kroner på å fjerne 

dette vraket fra et sted like 

sør for Rolvsvåg. 20 tonn stål 

som hadde ligget der siden 

70-tallet, ble endelig fjernet.
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Takstmann

Slike varsler gir ikke nødvendigvis resultater. Det er 

Nybergs erfaring at de ofte ikke gir det. De er likevel 

nødvendige og nyttige i en formell saksgang, der det 

offentlige må sørge for å ha sitt på det tørre. Av samme 

grunn har Askøy Brann og Redning gjort det til fast rutine 

å koble på takstmann i slike saker. Hvis ikke, risikerer man 

at en eventuell eier dukker opp og presenterer en fantasi-

verdi på en båt som faktisk er kondemnabel.

– I praksis viser det seg som regel at verdien på en slik båt 

er lavere enn våre kostnader med å fjerne den, påpeker 

Nyberg.

Han tror det økende problemet har sammenheng med 

antallet billige båter tilgjengelig på markedet.

Opprørende

– Folk får kjøpt båter så billig i dag at de i noen tilfeller 

ikke bryr seg med å ta vare på dem. Alternativet til å 

betale for båtplass, blir da kanskje å hensette båten og 

overlate problemet til noen andre, sier Nyberg og rister på 

hodet.

 

– Det er ikke ofte jeg blir sint, men er det én ting som 

opprører meg, så er det slik ansvarsløs oppførsel, sier 

brannsjefen.

Nyberg forteller at måten Askøy Brann & Redning håndte-

rer problemet på, er blitt lagt merke til i andre, omkringlig-

gende kommuner. For et år siden var det i den forbindelse 

et interkommunalt møte, der Askøy presenterte “sin 

metode”.

– Vi er blitt en foregangskommune. For fylkeskommunen, 

Bergen Havn, fem omkringliggende kommuner, BOF, 

politiet, statsforvalteren og IUA (interkommunalt utvalg 

for akutt forurensning) hadde vi en presentasjon, der vi 

gikk gjennom vår tilnærming til problemet. I etterkant av 

møtet er det blitt etablert en arbeidsgruppe for å se på 

en felles løsning for alle disse aktørene. Det har vi store 

forventninger til, sier Tony Nyberg.

Kasteball

Lederen for denne gruppen heter Christian Hafstad og 

er maritim leder i Bergen Havn. Han sier at initiativet til 

opprettelsen av gruppen på mange måter kom av seg selv. 

Fordi problemet er såpass stort, og voksende.

– Vi oppdaget at når publikum henvender seg, så blir de 

ofte en kasteball i systemet. Ingen vedkjenner seg ansvar 

for problemet, ingen vil ta i det. Behovet for å lage en 

universell instruks og plassere ansvar for hvem som skal 

gjøre hva, var påtrengende, sier Hafstad.

Underveis er det kommet innspill fra flere aktører, 

blant andre Oslofjorden Friluftsråd, som jobber med 

det samme. Problematikken er grunnleggende sett den 

samme overalt. Problemer med finansiering av fjerning av 

vrak.

Mangler ressurser

– Dette er større enn Bergen havn, det er større enn 

Vestlandet. Det er ikke et lokalt problem, det er ikke en 

gang nasjonalt, det er globalt, og fraværet av øremerkede 

ressurser er den største bøygen, sier Hafstad.

Men ett sted må man begynne. Man må begynne lokalt, 

og det kanskje aller viktigste nå er å skaffe seg oversikt 

over omfanget av problemet. 50 vrak, eller 5000? Pr. i dag 

er det ingen som vet.

– Derfor er vi helt avhengige av å kartlegge omfanget, sier 

Christian Hafstad. 

– Så må det lages en prioriteringsliste og en statistikk for 

å synliggjøre hvor stort problemet er. Her må det økte 

bevilgninger til.

Vårmønstring

Hafstad understreker at arbeidet foreløpig er i støpe-

skjeen. Noe av det som planlegges, er å lage en veileder 

for kommunene rundt Bergen, for å gjøre jobben enklere. 

Han ønsker seg både en obligatorisk registreringsordning 

for båter, og en type forsikring som kan bidra til å finansi-

ere vrakfjerning.

– Men så er det også viktig å skape bevissthet og opp-

merksomhet i befolkningen. Derfor planlegger vi en vår-

mønstring på Bryggen i Bergen sentrum. Hvis pandemien 

tillater det, vil vi samle ressursene som er involvert for å 

skape nødvendig blest om det som er et omfattende pro-

blem. Så håper vi, når vi har tall og statistikk og oversikt, 

at vi skal ha skapt nasjonal oppmerksomhet om problem-

komplekset, sier Christian Hafstad.

For BOF er det et poeng å være så operative som mulig. 

Ifølge Sveinung Toppe, som er prosjektleder marint avfall, 

har BOF alene fjernet mellom 15 og 20 vrak bare i løpet av 

2021. Det er et arbeid som fortsetter med full styrke i 2022.

– Det ligger båter og venter på å bli fjernet. Hundreevis av 

dem, sier Toppe.

– Men av og til tar det litt tid. Både båteiere og grunneiere 

har rettigheter. Disse må avklares først, og det kan av og 

til være en juridisk utfordring. Men så snart båter er frigitt 

av den aktuelle kommunen, er vi klar til å hjelpe til med å 

fjerne dem.

Toppe sier de til nå oftest har rykket ut på forespørsel. 

Men en av de viktigste oppgavene til “båtvrakgruppen” 

som nå er etablert, vil være å kartlegge og lage en priori-

teringsliste.

– Slik det er nå, lever vi litt fra hånd til munn. Også når 

det gjelder finansieringen av dette arbeidet. Noe midler 

kommer fra Miljødirektoratet, noe fra kommune og fylkes-

kommune og noe fra andre, eksterne bidragsytere. Men vi 

trenger bedre finansiering og egne, øremerkede tildelin-

ger, sier Toppe.

Han slår et slag for et fremtidig obligatorisk båtregister, 

men har også stort håp om at arbeidet i “båtvrakgruppen” 

skal munne ut i et mer strømlinjeformet, fremtidsrettet og 

effektivt system for fjerning av båtvrak.
FORURENSNINGSFARE: Tony Nyberg viser frem en lense av den typen Askøy Brann og Redning bruker i forbindelse med fjerning av 

båtvrak. Lensene er til engangsbruk. Dette helt nødvendige tiltaket medfører selvsagt en stor kostnad.

BÅTVRAK: I tillegg til tett og godt samarbeid både med Bergen Havn 

og Askøy kommune har Skjærgårdstjenesten/BOF på egenhånd fjernet 

nærmere 20 båtvrak fra sine deltakerkommuner i 2021. Og BOF fortset-

ter dette viktige arbeidet i 2022.

Foto: Knut Langeland

3130

ÅRSRAPPORT 2021 | FRILUFTSLIV FR A HAV TIL FJELL FRILUFTSLIV FR A HAV TIL FJELL | ÅRSRAPPORT 2021



Arboretet  
- spennende,  
vakkert og lærerikt

På Milde i Ytrebygda ligger 700 mål med 

spennende trær, busker og andre planter. 

Arboretet, som feiret sitt 50-årsjubileum i 

fjor, innbyr til ro og rekreasjon, men også 

til kunnskap og nysgjerrighet.

Tekst av: Knut Langeland

Kan trær kjenne sorg? 

Hvilket treslag har størst brennverdi? 

Er røsslyng i prinsippet et tre?

Regn ikke med skråsikre svar på alt du lurer på, men ingen 

spørsmål er for dumme.

To friluftsområder

I januar har roen senket seg over Arboretet. Trær og 

planter hviler, men om bare et par måneder er blomstrin-

gen i gang for fullt. Da kommer det til å yre også av besø-

kende inne på det rause området som utgjør Arboretet 

og Bergen botaniske hage. For noen av dem vil en frisk 

dukkert i Fanafjorden lokke mer enn blomstrende rhodo-

dendron og spirende rogn. I tilknytning til Arboretet ligger 

både Grønevika og Sandholna friluftsområder, og slik har 

Bof og Arboretet en naturlig, uløselig og lang historisk 

forbindelse.

– Vi samhandler ikke sånn i det daglige. BOF steller med sitt, vi med vårt. Men 

ofte har vi felles interesser i å få oppdrag og prosjekter gjennomført, sier Bjørn 

Moe, som er seniorkonsulent og informasjonsleder ved Arboretet. Og utdannet 

botaniker. Han har svar på de fleste spørsmål når det gjelder planteliv.

Han er dessuten svært glad for det gode samarbeidet mellom BOF og Arboretet. 

Akkurat i disse dager jobber de to institusjonene tett for å bekjempe vestameri-

kansk hemlokk.

Uten folkeskikk

– Hemlokken har en enorm spireevne. Den trenger nesten ikke lys for å spire og 

vokse. Jeg har aldri sett på maken. Det er de mange konglene med store meng-

der frø som er hovedproblemet, forteller Moe.

Hemlokken ble plantet i området lenge i 1961, altså ti år før det ble et arboret her. 

Arboretet er interessert i å vise frem alle planter som kan vokse på våre bredde-

grader og i vårt klima. Hadde hemlokken visst å oppføre seg, skulle den ha fått 

vokse i fred.

– Men den har ikke vist seg tilliten verdig, den må bort for å unngå at den fortren-

ger annet liv. Og det er ikke nok å fjerne litt, alt må vekk. Det kommer sikkert til å 

ta mange år før vi kan si at vi har nedkjempet hemlokken, sier Bjørn Moe.

Han er en av 21 ansatte ved Universitetshagene. De har ansvaret for både Arbo-

retet og Bergen botaniske hage, som ligger mellom Mildevatnet og Mildevågen. 

I tillegg er det fire ansatte ved Muséhagen på Nygårdshøyden i byen. Alle tre er 

organisert under Universitetshagene.

Riebers drøm

Det var forretningsmannen Fritz C. Rieber (1903-1978) som på 60-tallet tok initi-

ativ til å få etablert et arboret i det som den gangen var Fana kommune. Rieber 

var kjent som en bestemt og utholdende karakter. Ikke minst var han opptatt 

av samferdsel og næringsutvikling. Han var en pådriver for byggingen av både 

Puddefjordsbroen og Eidsvågtunnelen, men også for jernbanetunnelen gjennom 

Ulriken. Han ledet familiebedriften Rieber og Søn, og etablerte i 1948 Toro-fabrik-

ken.

Men han ivret også for det grønne. I flere år før Arboretet ble virkelig i 1971, 

hadde han samlet og plantet sjeldne trær på sin store eiendom på Hordnes. Det 

VESTAMERIKANSK HEMLOKK: 

Arboretet og BOF arbeider for å 

bekjempe hemlokk.

Foto: Knut Langeland

Foto: Knut Langeland
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BLONDEHUSET: Sentralt i 

Arboretet ligger Blondehu-

set.

ARBORETETS DAG: BOF deltok på Arboretets dag 29. august 2021.

var på sine mange reiser rundt om i verden han lot seg inspirere til å virkeliggjøre 

drømmen om et arboret. Han mente det ville kunne fylle viktige samfunnsoppgaver 

som forskning og utdanning, i tillegg til å være en kilde til rekreasjon og naturopple-

velser.

Mer enn 100.000 besøkende

Man kan trygt slå fast at hans visjon er blitt oppfylt. Ingen vet nøyaktig hvor mange 

mennesker som er innom de tre universitetshagene i løpet av et år, men det er 

snakk om langt mer enn 100.000.

Hvor mange som benytter en av de to BOF-drevne badeplassene, er det heller ingen 

som vet. Men på fine sommerdager er det travelt av badende. Også i Grønevika har 

BOF og Arboretet samarbeidet om å fjerne trær (2020). I det tilfellet var det snakk 

om edelgran.

– Vi fikk reaksjoner, og det venter vi også å få når vi går løs på de skyggefulle hemlok-

klundene våre. De er jo fine, men hensynet til de andre vekstene gjør at de må bort, 

sier Bjørn Moe.

Jubileumsbok

Mer enn 50 år med arboret har vist dets berettigelse. Det fremkommer med all tyde-

lighet av praktverket av en bok som ble laget i anledning jubileet. Her dokumenteres 

det hvordan området sakte, men systematisk er blitt utviklet, beplantet og forvaltet. 

Det er ekte natur som her presenteres, i et autentisk og lite bearbeidet landskap 

tett til sjøen og med koller, dalfører, vann og myrer. Lokaliseringen er ikke tilfeldig. 

En grundig vurdering ligger til grunn for plasseringen på det som en gang var Fana 

herredsgårds utmarksområde på Store Milde. Innenfor dette området slynger fine 

stier og turveier seg og tilbyr besøkende muligheten til både selskap og ensomhet.

Hele året finner folk veien til Arboretet, som kanskje er 

særlig kjent for sin enorme samling med rhododendron. 

I vårblomstringen er den alene en attraksjon, men til 

sammen i Arboretet og Botanisk hage finner man om 

lag 6000 ulike planteslag med utrolig mange spennende 

egenskaper og bruksområder.

BOF har fast representasjon i fagrådet

Den siste helgen i mai hvert år arrangeres Arboretets dag. 

Her deltar mange organisasjoner med aktivitetsområder 

som er beslektet med Arboretets, eller som er medspil-

lere på et eller annet nivå. BOF er representert, slik de er 

det i fagrådet til Arboretet, for tiden med daglig leder Dag 

Seter.

En viktig bidragsyter til Arboretet er dessuten Arboretets 

Venner med mer enn 600 medlemmer. Hver mandag 

jobber de dugnad i Arboretet, med oppgaver som admi-

nistrasjonen ber dem om å utføre.

– Også økonomisk er venneforeningen en viktig ressurs for 

oss. De bidrar årlig med midler til ulike tiltak, sier Bjørn 

Moe.

Den 27. mai 2022 er det 51 år siden Arboretet ble offisielt 

innviet. Eiken som daværende kronprins Harald den 

gangen plantet, er kanskje mosegrodd, men ennå i sin 

spede ungdom. I løpet av sitt liv skal den huse kanskje så 

mange som 1500 ulike arter. Eiken som art blir beskrevet 

som et skattkammer for biologisk mangfold, og enda er 

den, symptomatisk nok, bare en liten flik av det skattkam-

meret som Arboretet er.

Ta en tur!
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Skjærgårdstjenesten – nye 
krav til båter og båtførere

Som for alle profesjonelle aktører på sjøen, er det også for 

den lokale skjærgårdstjenesten viktig å holde seg oppdatert 

for de til enhver tid gjeldene regler og forskrifter.

Det er ett omfattende regelverk som beskriver en mengde 

krav som må oppfylles for at båter og båtførere skal kunne 

gjennomføre de forskjellige operasjoner som skjærgårdstje-

nesten gjennomfører. Med faste intervaller har man god-

kjente foretak som godkjenner sambandsutstyr, kraner og 

alt av sikkerhetsutstyr om bord. 

Når alt av utstyr og papirer om bord blir godkjent, vil de 

største arbeidsbåtene våre utstyres med en «fartøyinstruks» 

som dokumenterer at båtene er godkjent for de oppdrag 

som er beskrevet i friluftsrådets/Skjærgårdstjenesten sitt 

sikkerhetsstyringssystem.

For å kunne operere som båtfører på arbeidsbåtene er det 

nå kommet krav om at alle båtførere innen utgangen av 2023 

skal ha nytt sertifikat som heter D6 (Dekksoffiser 6). Dette er 

ett yrkessertifikat som innføres for båtførere på arbeidsbåter 

under 24 meter.

I  friluftsrådet er vi allerede godt i gang med å få alle våre 

båtførere godkjent til de nye sertifikat kravene. Det gjennom-

føres kurs og allerede i februar 2022 fikk vi vår første båtfører 

godkjent med det nye D6-sertifikatet. 

Det er selvsagt store kostnader involvert med å drifte båter 

og mannskap til Skjærgårdstjenesten. Men i andre enden 

får man ut godt kompetent mannskap og båter som er godt 

utrustet for å løse oppdrag på en god og sikker måte.

Utover det å løse skjærgårdstjenesten sine faste oppdrag, 

hender det at vi ønsker å ta med oss passasjerer om bord – 

på en befaring eller for eksempel en strandryddeaksjon. 

For å kunne ta med passasjerer er det andre forskrifter som 

stiller krav til både utstyr og kurs for mannskap. I løpet av 

2022 vil vi i vår Skjærgårdstjeneste ha utdannet flere båtfører 

og ha riktig utstyr på flere båter for å kunne bidra på denne 

typen oppdrag, og med større fleksibilitet enn tidligere.

Det å ha med passasjerer om bord i båter har i mange år 

vært gjenstand for diskusjon blant mange aktører som har 

med seg passasjerer i båtene sine. Det skaper selvsagt en 

del utfordringer for mange. Den 1. februar 2020 ble det gjort 

gjeldende en ny forskrift for båter under 24 meter som skal 

ha 12 passasjerer eller færre. 

Her beskrives det i detalj hvilke krav som stilles til båter, 

mannskap og utstyr om bord. Men for å gjøre det enklere for 

enkelte aktører som ikke ville hatt mulighet til å gjennomføre 

sin aktivitet innenfor disse kravene, er det satt opp noen få 

unntak som er listet under. 

Det er gjentatte ganger spesifisert fra Sjøfartsdirektoratet 

at man må tilfredsstille kravene for unntak av forskriften slik 

det står, viss ikke må man tilfredsstille kravene som forskrif-

ten beskriver. Dette er selvsagt innimellom gjenstand for 

frustrasjon. Men oppsummert skal vi alle være glad for at det 

er satt en standard for å ivareta sikkerheten på sjøen når det 

er organiserte aktiviteter.

Vi ønsker mest mulig aktivitet på og langs kysten vår. Men 

det er  viktig at vi alle bidrar til å gjøre dette på en sikker og 

riktig måte.

Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller 

færre passasjerer

§ 2.Særlige regler for fartøy som brukes til sjøvettaktiviteter, 

fartøy som brukes av lag eller foreninger, og fartøy med stør-

ste lengde 10 m eller mindre.

(1) Bestemmelsene i § 3–§ 18 gjelder ikke for:

a. Fartøy som brukes av skoler, leirskoler eller barnehager til 

sjøvettaktiviteter

b. Fartøy som brukes av medlemmer i lag eller foreninger til 

fritidsaktiviteter

c. Fartøy i territorialfarvannet ved Fastlands-Norge med 

største lengde 10 meter eller mindre, der fremdriftsmaskine-

riets maksimale størrelse i forhold til fartøyets største lengde 

fremgår av tabellen:

Største lengde ≤ 4 m 6 m 8 m 10 m

Maks hk/kW 15/12 25/19 40/30 60/45

(2) Fartøy nevnt i første ledd, og førere av slike fartøy, skal 

følge konstruksjons-, utstyrs- og kvalifikasjonskrav som 

gjelder for fritidsfartøy.

ARBEIDSBÅTEN BOFFEN: BOFFEN på oppdrag i Austevoll kommune, på befaring med kommunen i 2021.

ARBEIDSBÅTEN FRIFANT: Erna Solberg deltar på nasjonal 

strandryddedag 2020, i Nordre Rotøyna friluftsområde i 

Askøy kommune.
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Åpning av Hanstveitholmane 
friluftsområde
Hanstveitholmane friluftsområde på Osterøy ble ferdigstilt i 2021, og dette 

ble markert med storstilt åpning. På en god sommerdag bestod badeområdet 

testen. Badeflåte, baderampe, badevann og sandstrand ble behørig testet. 

Barnefamiliene padlet kano i badeviken, det var kaffe og kake på de nye ben-

kene mens Fotlandsvåg musikklag spilte i gapahuken. 

Ordføreren Lars Fjellstad åpnet friluftsområdet 21. august 

og 250 personer hadde møtt fram. Friluftsområdet i 

Fotlandsvågen på nordsiden av Osterøy er blitt en lokal 

perle. Området er også et egnet stoppested med båt eller 

kajakk på vei rundt Osterøy. Det er gode ankringsforhold 

på utsiden av holmen, og det er også fine teltplasser for 

kajakkfolket.

Liv og Lyst

Dugnadsgjengen i  Fotlandsvåg Liv og Lyst prosjektet har 

stått for oppsetting av toalettbygg og gapahuk i samar-

beid med driftsavdelingen i BOF. Totalt har det vært lagt 

ned 700 dugnadstimer, og BOF har brukt 2,5 mill. i ege-

ninnsats og materiell. Lokalt er det god oppsluttning om 

det nye friluftsområdet og badeplassen. 

Parkeringsplassen som er opparbeidet i tilknytning til 

friluftsområdet er også et utgangspunkt for turer på mer-

kede stier innover i utmarken i bakkant av friluftsområdet. 

Fotlandsvåg Grendaråd har tatt på seg oppgaven å ha 

tilsyn med området i sommersesongen.

KANOPADLING: BOF hadde med kanoer som ble flittig brukt.
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Sandholna i 
ny drakt
Sandholna er en oase i Arboretet i Bergen kommune. Nå er 
hytten i Sandholna rehabilitert utvendig og innvendig.

Taket er skiftet, det elektriske anlegget er oppgradert og 

det er installert varmepumpe. Hele hytten er malt innven-

dig og nye møbler og ny belysning er på plass. Uteplassen 

framfor hytten er attraktiv og populær for de som leier 

hytten. Driftsavdelingen la ned nye steinheller og det ble 

montert ny grill framfor hytten. Også utedoen ble bygget 

om av BOF slik at den nå er universelt utformet – sammen 

med ny rampe for rullestolbrukere inn til hytten.

Dugnadsgjeng

Malearbeidet innvendig har vært utført av dugnadsgjen-

gen Albatrossen ettervernsenter. De har også bidratt med 

skogrydding i området, og har vært med å hjelpe til med å 

bære inn nye møbler. Nå er hytten klar for utleiesesongen. 

Hytten blir leid ut til dagsarrangement, men det er også 

teltmulighet på holmen like ved – for dem som ønsker å 

overnatte. Bergen Klatreklubb har også boltet fjellveg-

gen ned til Sandholna, slik at det nå er et tilbud om flere 

klatreruter i friluftsområdet. 

BADELIV ÅRET RUNDT: «Badedamene» bader fast i Sandholna hele året. 

Latteren og gleden av å stupe ut ifra de vakre svabergene i nydelige Fanafjor-

den en deilig morgen, er stor.

Foto: Brita Sandven
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Utført 
arbeid i 2021

Generelt ble 2021 en videreføring av året 

før, med koronarestriksjoner og begrens-

ninger i samfunnet. Å gå ut på tur og utøve 

friluftsliv, særlig det nære friluftslivet, 

hadde fortsatt en økende popularitet. BOF 

har opplevd høye besøkstall i våre områder, 

noe vi også ser igjen på driftsoppfølgingen 

av daglige oppgaver. Driftsavdelingen har 

gjennom året stått på og utført mange 

oppgaver innen drift, skjøtsel og tilretteleg-

ging. I tillegg har vi hatt henteoppdrag av 

eierløs marin forsøpling. Selv med karante-

ner og sykefravær føler vi, at vi har hatt en 

god kontinuitet i arbeidet vårt.  

Driftsavdelingen har forsøkt å ha et ekstra fokus på skogrydding 

og vegetasjonsrensk, men vi må bare erkjenne at gjengroing er en 

tiltakende utfordring, både i våre friluftsområder og ellers i samfun-

net. BOF mottar mange henvendelser som omhandler problemstil-

lingen. I flere områder er det også naturlig å ha skogpregete arealer, 

som buffersone for badestranden/friluftsområdet mot omliggende 

arealer, som veier, boligfelt, etc. I utbygde områder kan skog også 

han en positiv effekt for biologisk mangfold m.m. 

Av entreprisearbeid ble byggetrinn 1 på Håøy, Alver kommune blitt 

ferdigstilt. Det inkluderer fremføring av VA-anlegg til kaien, strøm, 

kabelgrøft og utbedring av turvei opp til Kommandantboligen og 

gråsteinsmuring i strandsonen. 

Det ble det klargjort for og asfaltert turveier i Biskopshavn, Helle-

neset, Vollane og Øvre Hellen, Bergen kommune. Skjærgårdstje-

nestens kaianlegg m/ våre tre arbeidsbåter ble flyttet fra Eidsvåg til 

Tømmervågen, Bergen kommune. 

Av større tilretteleggingstiltak har det av vår driftsavdeling blitt 

utført arbeider tilknytt opparbeiding av det nye, statlig sikrete 

friluftsområdet Hanstveitholmane (Holmane). Arbeidet er ferdig 

gjennomført i 2021, og det har vært åpning av friluftsområdet. 

Det er opparbeidet parkeringsplass, universell utformet, gruset 

turvei inn til badeplassen/friluftsområdet. Det er murt og lagt ut 

trebroer, satt ut 2 stk. bord/benker og benk, 2 stk. redningssett 

(m/ Tryg-bøye), grillplass, handikaprampe (baderampe for per-

soner med nedsett funksjonsevne), informasjonstavle, gapahuk, 

utetoalett, en større skogryddingsjobb, opparbeide bakland/fler-

bruksflater, badebrygge og mange transportoppdrag. Gapahuk og 

utetoalett er på dugnad beiset. 

Vår driftsavdeling og lokale dugnadskrefter i Fotlandsvåg LivOG-

Lyst har utført mesteparten av arbeidene, med hjelp av lokal entre-

prenør, transportselskap og Osterøy kommune. Prosjektet har vist 

seg være et eksemplarisk samarbeidsprosjekt. Vi takker alle invol-

verte for godt samarbeid.

Flere sikringssaker av nye parseller og friluftsområder er sluttført, 

bl.a. Geitvika og Holsnebuviken i Ormhilleren, Øygarden kom-

mune, Hanstveitholmane og Hjellvikstranda, Osterøy kommune.

FRIFANT og KJAPPEN med mannskap har deltatt i IUA-øvelse 

(Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning) i regi av Bergen 

brannvesen, m. fl. 

Flere ansatt i driftsavdelingen var på felles samling med andre 

friluftsråd i Vestkystparken i Haugesund. Det er i løpet av året gjen-

nomført flere vernerunder på arbeidsplassen/Helleneset. 

Alver

I kommunens 34 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding, grusing og grøfting, skog- og 

vegetasjonsrensk og skjellsand. På Fisketangen og Håøy er 

det gjort et større arbeid med skogrydding og vegetasjons-

rensk. 

Av større tilretteleggingstiltak har byggetrinn 1 på Håøy blitt 

ferdigstilt. Det inkluderer fremføring av VA-anlegg til kaien, 

strøm, kabelgrøft og utbedring av turvei opp til Komman-

dantboligen og gråsteinsmuring i strandsonen. 

Av mindre tilretteleggingstiltak er det i Byngja gjort transpor-

toppdrag, satt ut bord/benk, reparert vei og satt opp red-

ningssett (m/ Tryg-bøye).  Det er også satt opp dagsturhytte 

i regi av kommunen. I Nesvatnet (Manger) er stupebrettet 

fjernet av sikkerhetsmessige årsaker og trebryggen utbedret. 

I Kvamsvågen er det utført forbedringer på grillplass/grue, 

samt ny grill. På Kvalvågnes er det skiftet kjetting og sjakler 

på kaien og reparert redningskassen. På Håøy er det gjort 

mindre oppgraderinger av kystlednaustet og ryddet ut alt 

inventar i kystledhuset - Kommandantboligen. I Elvavika er 

det på dugnad opparbeidt ny frisbeegolfbane, inkl. innkjøp av 

kurver og grusing av nye turveier. På Fløksand er bålplassen 

utbedret og redningskassen skiftet ut. 

På Smineset ble det satt ut bord/benk. I Padleløype 1 – Marås 

er det satt ut nytt bord/benk og 2 benker, lagt ut klopp over 

bekk og drenert bakland/flerbruksflate og i Padleløype 2 

– Kvernhusholmen er det satt ut nytt bord/benk. På Trett-

holmen er det montert informasjonstavle med informa-

sjonsplakat. På Geitøyna i Alverstraumen er det montert 

redningssett (m/ Tryg-bøye). På Fisketangen er restene av 

den gamle gapahuken fjernet.

I Alver kommune ble det på Kvalvågnes arrangert en rydde-

aksjon. Det ble innhentet ett båtvrak.

Av større tilretteleggingstiltak har Nordhordland Seilforening 

startet opp dugnadsarbeidet med å utvikle et flytebrygge-

anlegg m/ landgang i Uttoska. Det er laget gjerdeklyvere, 

montert redningssett (m/ Tryg-bøye) og laget trebro. Driften 

har hatt flere transport oppdrag tilknyttet prosjektet. I Sol-

heimsvika har det vært gjort en større jobb med fjerning av 

skog og opprydning tilknyttet det (eksternt anbud). 

I Alver kommune ble ryddekasse montert på Skageneset, 

Toska og Kvalvågnes. 

Askøy 

I kommunens 24 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver 

har det vært fokus på strandrydding, grusing og grøfting, 

skog- og vegetasjonsrensk og utlegging av skjellsand. På 

Herdla fort er det gjort et større arbeid med skogrydding og 

vegetasjonsrensk. Av tilretteleggingstiltak kan det nevnes 

opparbeiding av flerbruksflate og utbedring av tilkomst sjø 

i Nordre Tjuvavågen. På Skarvøy og Pariserholmane er det 

utført reparasjoner på kaien. 

På Solnes er det gjort reparasjoner på utetoalettet og bord/

benk er skiftet ut. I Kollevåg er grillristene i Friluftshuset opp-

gradert og grillplassen og utetoalettet reparert, samt satt ut 

ny bord/benk og nytt skilt til naturiststranden. På Herdla kai 

er det satt ut bord/benk. På Geitholmen ble flerbruksflate/

bakland utbedret. På Færøy er informasjonstavlen beiset. 

I Stien er utetoalettet tømt. I Skutlevika er det satt ut nytt 

bord/benk.

I Askøy kommune ble det i løpet av året hentet marin forsøp-

ling, ryddet av allmennheten, ved ryddekasser montert på 

Herdla fort og Skutlevika. Det ble innhentet to båtvrak. 

Austevoll 

I kommunens 9 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Det ble også gjennomført 

befaring med kommunen for å se på nye og eksisterende 

friluftsområder, der skjærgårdstjenestens båter Boffen og 

Kjappen ble brukt. Av skjøtselsoppgaver har det vært fokus 

på strandrydding og grusing og grøfting. Det er også blitt 

utført div. vedlikehold av kystledhuset på Horgo, inkl. utskif-

ting av inngangsdør. I Nordre Navøyvågen er det gjort trans-

portoppdrag iht. dugnadsarbeid vedr. gapahuk. 

I Austevoll kommune ble det i løpet av året hentet marin 

forsøpling, ryddet av allmennheten, ved ryddekasser montert 

på Kalsundholmen og Sveholmen. 

Austrheim 

I kommunens 4 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding og grusing og grøfterensk. 

På Øksnes er det gjort utbedringer av turvei opp til utkikks-

punkt og utsetting av bord/benk, samt det er utarbeidet ny 

parkeringsplass og utetoalettet er tømt. På Sauøy er det satt 

ut nytt bord/benk.  

Øksnes: Ny parkeringsplass.

Kvalvågnes: Ny fendring av kaien.
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Bergen 

I kommunens 58 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. I Tømmervågen er det 

gjort et større arbeid med skogrydding og vegetasjonsrensk. 

Bydel vest (Loddefjord/Fyllingsdalen, Damsgård/Laksevåg, 
Godvik og Bønes): 

Av tilretteleggingstiltak er det satt ut container for engangs-

griller, byttet ut Tryg-bøyen på redningssettet, reparert 

dissestativ og fylt på med bark under, skiftet ut bord/benk, 

og beiset gapahuken på Kyrkjetangen. På Kvarven er det 

montert redningssett (m/ Tryg-bøye). I Tennebekktjørna er 

det satt ut container for engangsgriller, tømt utetoalettet og 

fylt på med bark under dissestativet. I Solviken er trebroen 

reparert. I Krohnegården er utetoalettet tømt. I Bergen kom-

mune, bydel vest ble innhentet to båtvrak

Bydel Sandviken, Eidsvåg/Salhus, Åsane og Arna:

Av større tilretteleggingstiltak ble det klargjort for og asfaltert 

turveien opp til Øvre Hellen. Skjærgårdstjenestens kaianlegg 

m/ våre tre arbeidsbåter ble flyttet fra Eidsvåg til Tømmer-

vågen. Av andre tilretteleggingstiltak er det i Biskopshavn 

klargjort for og utført asfalteringsarbeider på turveien ned i 

området. På Helleneset er det blitt utført ymse vedlikehold, 

klargjort for og utført asfalteringsarbeider på turveien ned 

i området, merket HC-parkering på p-plassen, utsetting av 

container for engangsgriller, skiftet ut bord/benk, reparert 

grillrister, montering av ny, stor stålgrill og utbedring av plat-

ting/kai og skifting av rekkverk på brygge ut i sjø. 

BOF og naturbrukslinjen ved Stend videregående skole 

arrangerte tre dager med vanntrygghet for skoleklasser fra 

Hellen skole i Helleneset friluftsområde. På Sandviksbat-

teriet er bord/benk skiftet ut. På Grønskjeret er det skiftet 

kledning på og beiset utetoalettet, fylt på med bark under 

dissestativet, og satt ut nytt bord/benk, samt ene er skiftet 

ut. På Brunestykket er det blitt avholdt motorsagkurs i regi 

av BOF, reparert redningskasse og satt ut benk og bord/benk. 

I Storåkervika er benken byttet ut med en ny. På Garnes er 

grillplassen utbedret.

I Tømmervågen er kaihuset malt. På Våganeset er det gjort 

reparasjoner på kaien og utetoalettet. På Vollane er contai-

ner for engangsgriller satt ut, skiftet ut bord/benk, satt ut 

2 nye bord/benker, og det er utført asfalteringsarbeider på 

turvei ned i området. I Kalvtrevik og på Holmen er det skiftet 

kledning på og beiset utetoalettet. På Holmen ble også red-

ningskasse reparert og ny leider/badestige montert. På Øvre 

Hellen er det gjort reparasjoner på hinderløypen, utbedret 

flerbruksflate/oppholdsareal ved gapahuk og satt ut bord/

benk, utbedret grillplass og fylt på med bark under dissesta-

tivet. I Toppesanden er bakland/flerbruksflate utbedret og 

grillplass reparert. På Eidsvågneset er støpedekket rehabili-

tert. På Storøen er det utført transportoppdrag og toalettet 

er tømt. Det ble arrangert friluftsskole/sjøsportuke i Storøen 

friluftsområde i sommerferien og høstferien i samarbeid med 

Åsane seilforening og Bergen kommune. 

I Bergen kommune, bydel Sandviken, Eidsvåg/Salhus, Åsane 

og Arna ble det i løpet av året hentet marin forsøpling, ryddet 

av allmennheten, ved ryddekasser montert på Grønskjeret, 

Storåkervika og Vollane. Det ble innhentet to båtvrak. 

Bydel Fana/Ytrebygda: 

Av mindre tilretteleggingstiltak er det i Grønevika repa-

rert handikaprampe, utetoalettet beiset, satt ut nytt bord/

benk, laget grue, utbedret flerbruksflate/oppholdsareal og 

universell tilkomst og satt ut container for engangsgriller. I 

Sandholna er utetoalettet tømt og beiset, redningskassen 

reparert, etablert klatrevegg, det er satt ut 2 nye bord/benker 

og nye grill, flerbruksflate/bakland utbedret, ny platting/

oppholdssted på baksiden/utsiden av kystledhuset og 

utetoalettet er utbedret med universell tilkomst og inngang. 

I Mjølkevika er det satt ut container for engangsgriller og 

skiftet ut 2 bord/benker. 

I Skjoldabukta er det gruset oppstillingsplass for og satt ut 

container for engangsgriller, fylt på med bark under disse-

stativet, reparert toalettet og satt ut nytt bord/benk og nytt 

redningssett (m/ Tryg-bøye). På Marmorøyane m/ holmer 

er utført transportoppdrag, montert informasjonsskilt og 

stupebrett er blitt forlenget. Hoggst av den svartelistede 

arten Hemlokk ble utført i samarbeid med Statsforvalteren. 

I Konsulbukta og på Langestranden er det satt ut nytt bord/

benk. På Langestranden er også redningssettet reparert.

I Bergen kommune, bydel Fana/Ytrebygda ble det i løpet av 

året hentet marin forsøpling, ryddet av allmennheten, ved 

ryddekasser montert i Notabuneset og Skjoldabukta. Det ble 

innhentet seks båtvrak. 

Bjørnafjorden 

I kommunens 30 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding, grusing og grøfting, skog- 

og vegetasjonsrensk og skjellsand. På Oksabåsen og Sto-

reknappen er det gjort et større arbeid med skogrydding og 

vegetasjonsrensk, samt reparasjoner på turvei og utetoalett. 

Av mindre tilretteleggingstiltak er det i Hagafjøra satt ut nytt 

bord/benk, og byttet ut flytebryggen med en ny modell. I Søvi-

kvågen er stupebrettet fjernet av sikkerhetsmessige årsaker 

og utetoalettet er beiset. I Ervikane er det satt ut container 

for engangsgriller, den dårlige kaien er fjernet, gapahuken og 

utetoalettet er beiset, utetoalettet er reparert, og det er satt 

ut 2 benker langs turveien. På Skorpo er stupebrettet forlen-

get, grillrister utbedret, satt ut ny leider og naustet beiset. I 

Smievågen er utetoalett beiset, gjort utbedring på turstien og 

det er satt ut ny benk. 

I Mobergsvikjo ble det montert ny badetrapp, ny badebrygge 

m/ stupebrett (innkjøpt av kommunen) og satt ut 2 nye bord/

benker, utetoalettet beiset og stupebrett er forlenget. På 

Vinnesholmen ble det levert materialer til handikaprampe, 

som den lokale skole, Fusa VGS, skal bygge og montere. Det 

ble gjennomført friluftsskole i samarbeid med «Nær sjøen» 

og Vidar Øvredal. På Fusaneset ble grillplassen oppgradert, 

tillaging av benker og redningssettet byttet ut. På Ramshol-

men ble det utført transportoppdrag. Det ble gjennomført 

friluftsskole for ungdom og aktivitet for eldre i samarbeid 

med Os Rotary og Os Røde kors. I Sperrevik er utetoalettet 

beiset. I Søvikvågen er det gjort reparasjoner på gjerdet og 

utetoalettet beiset. 

Kvam 

I kommunens 22 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding, grusing og grøfting, skog- og 

vegetasjonsrensk og skjellsand. På Sandvenholmen er det 

på dugnad gjort et større arbeid med skogrydding og vegeta-

sjonsrensk. I flere områder er det blitt gjennomført utsetting 

og inntak av badebøyer. 

Av mindre tilretteleggingstiltak er det på Sandvenholmen 

er det på dugnad utført forskalingsarbeid på kai og BOF har 

bidratt med transport av betong og stein, etc. Det er satt ut 

2 nye bord/benker. På Kvamsøy ble merking av turstiløypen 

utbedret og det er satt ut en gjerdeklyver. I Holmsund er 

bord/benk skiftet ut. På Svanholmane er det utført transpor-

toppdrag.

I Kvam herad ble det i løpet av året hentet marin forsøpling, 

ryddet av allmennheten, ved ryddekasser montert i Ljonesvå-

gen. På Sandvenholmen ble det arrangert ryddeaksjon. 

Osterøy 

I kommunens 14 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver 

har det vært fokus på strandrydding, grusing og grøfting, 

skog- og vegetasjonsrensk og skjellsand. I Eidsvika, Bruvik 

og Husavatnet er det gjort et større arbeid med skogrydding 

og vegetasjonsrensk og flytebrygge er byttet ut. Av mindre 

tilretteleggingstiltak ble det på Kleiveland er montert skilt 

for parkeringsplassen. I Husavatnet er benken skiftet ut og 

Tømmervågen: Skogrydding og fjerning a vegetasjon.

Garnes: Utbedring av bålplass foran gapahuk.

Mobergsvikjo: Ny badebrygge med stupebrett satt ut.

Sandvenholmen: Betong og stein til kai.

Kalvtrevik: Skifte av kledning på toalett.
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fundamentet på stupebrettet utbedret. I Hosanger damp-

båtbrygge er det montert redningssett (m/ Tryg-bøye), leider/

badestige og satt ut bord/benk. På Brakvatnet ble det mon-

tert leider/badestige. I Eidsvika, Bruvik er planleggingsarbei-

det med bygging av japansk utetoalett påbegynt.

Av større tilretteleggingstiltak har det blitt utført arbeider 

tilknytt opparbeiding av det nye, statlig sikrete friluftsområ-

det Hanstveitholmane (Holmane). Arbeidet er ferdig gjen-

nomført i 2021, og det har vært åpning av friluftsområdet. 

Det er opparbeidet parkeringsplass, universell utformet, 

gruset turvei inn til badeplassen/friluftsområdet. Det er 

murt og lagt ut trebroer, satt ut 2 stk. bord/benker og benk, 2 

stk. redningssett (m/ Tryg-bøye), grillplass, handikaprampe, 

informasjonstavle, gapahuk, utetoalett, en større skogryd-

dingsjobb, opparbeide bakland/flerbruksflater, badebrygge 

og mange transportoppdrag. Gapahuk og utetoalett er på 

dugnad beiset.

Sikringssaker av nye parseller og friluftsområder er sluttført i 

Hanstveitholmane og Hjellvikstranda. 

Samnanger 

I kommunens 5 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding, grusing og grøfting og skog- 

og vegetasjonsrensk. Av mindre tilretteleggingstiltak er det i 

Rolvsvåg blitt gjort reparasjoner på utetoalettet.

Av tilretteleggingstiltak ble de resterende tiltakene på Bjørk-

heim utført og det eksterne anbudsarbeidet avsluttet i sam-

arbeid med kommunen. Det ble montert leider/badestige, ny 

benk, fjernet ulovlig fortøyningsbøye, ny informasjonstavle, 

nytt skilt, ny grill, redningssett (m/ Tryg-bøye) og stupebrett, 

samt satt ut bosspann og grilloppsamler. Utetoalettet er 

beiset. På Gjerde er utetoalettet tømt.

I Samnanger kommune ble det i løpet av året hentet marin 

forsøpling, ryddet av allmennheten, ved ryddekasse montert 

i Rolvsvåg. Det ble innhentet ett stort og ett mindre båtvrak i 

Rolvsvåg. 

Tysnes 

I kommunens 14 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding, grusing og grøfting og skog- 

og vegetasjonsrensk. I Gunnarsvikjo og Solstråleøya er det 

gjort et større arbeid med skogrydding og vegetasjonsrensk. 

I Klubben er utetoalettet beiset. I Kjevikjo er utetoalettet 

beiset og redningskassen er reparert. I Gunnarsvikjo ble det 

montert fortøyningsbolter (T-bolter), skiftet redningskasse 

og rehabilitert tretrappen. På Ånuglo er et større (forsknings)

prosjekt i Kolavika fortsatt et pågående prosjekt. Driften 

har hatt flere transportoppdrag, tilknyttet rydding og marin 

forsøpling (i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland). 

Av større tilretteleggingsprosjekt gikk 2021 med til, i sam-

arbeid med Tysnes kommune, å prosjektere og sende 

byggesøknad i Kyrkjevatnet. Det er planlagt tilrettelagt 

med gapahuk, universelt tilrettelagt padlebryggeanlegg/

flytebrygge og utetoalett. Driftsavdelingen har prefabrikkert 

forventede installasjoner. Arbeidet forventes gjennomført 

i første halvdel av 2022, der grunnarbeidet skal utføres av 

ekstern entreprenør. 

Vaksdal 

I kommunens 9 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver 

har det vært fokus på strandrydding, grusing og grøfting og 

skjellsand. Av mindre tilretteleggingstiltak er det i Heggje-

botnen gjort mindre oppgraderinger inne på utetoalettet. 

På Veo kai er det satt ut bord/benk, reparert av fendring 

og montert redningssett (m/ Tryg-bøye). Det er utarbeidet 

tilstandsrapporter på kaien i Grøttå kai, Skipshelleren og Veo 

kai. På Sildestadskjeret er det gjort reparasjoner av gjerdet. 

På Skipshelleren er det gjort omfattende reparasjoner på 

“Tusenårsbygget”. 

Øygarden 

I kommunens 35 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding, grusing og grøfting og skog- 

og vegetasjonsrensk. 

Det planlagte entreprisearbeidet i Geitvika ble forsinket, 

men fikk byggestart vinteren 2021, og er tenkt ferdigstilt til 

sesongen 2022. Det innbefatter baderampe ut i sjø for perso-

ner med nedsatt funksjonsevne, grindabygg, gråsteinsamfi, 

rivning av eksisterende hytter, stupebrettet, universell turvei 

ned til sjøen og utetoalett. 

Av mindre tilretteleggingstiltak er det på Tyssøy er toalettet 

beiset. Det er utført diverse vedlikeholdsarbeid på kystled-

hus og andre bygninger på Hissøyna og Lønøy, samt det er 

utplassert skilt om båndtvang på øyene. I sommerferien ble 

det gjennomført ungdomsleir i samarbeid med kommunen og 

Sotra Villmarksenter. 

I Kårtveitpollen er flytebryggeanlegget reparert og oppmer-

king av handikap-parkeringsplass. På Buarøy fort ble trans-

portoppdrag utført, bl.a. av geiter, inspeksjon av ankerbøyene 

og diverse vedlikeholdsreparasjoner av kaianlegget. Det er 

på dugnad opparbeidet flate for telting, samt åpningsar-

rangement av denne. I Geitvika er det satt ut bord/benk og 

reparert kai. I Ormhilleren er utetoalettet reparert og tømt. 

I Ovågen ble det montert skilt om båndtvang og rasfare. I 

Sundskogen er parkeringsplassen oppgruset på ny.

Sikringssaker av nye parseller og friluftsområder er sluttført i 

Geitvika og Holsnebuviken i Ormhilleren.

I Øygarden kommune ble det i løpet av året hentet marin 

forsøpling, ryddet av allmennheten, ved ryddekasser montert 

på Buarøy fort, Lislevika, Ormhilleren og Tyssøy. På Tyssøy 

ble det arrangert ryddeaksjon. Det ble innhentet ett båtvrak. 

Hosanger dampbåtbrygge: Redningssett og fendring av kai.  

Bjørkheim: Nytt stupebrett montert.  

Gunnarsvikjo: Tretrapp ble skiftet ut.

Skipshelleren: Omfattende reparasjoner på «Tusenårsbygget».

Buarøy fort: Geiter satt ut på øyen.

Kårtveitpollen: Oppmerking av handikap-parkeringsplass.
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SKJØTSEL OG DRIFT 2021

Friluftsområder som blir slått inntil 8 ganger i løpet av 
sesongen

99

Badebøyer satt ut i sesongen 95

Stupebrett dekket med antisklimatter før sesongen 67

Toaletter spylt og rengjort i  tilsynsrunder i sesongen 101

Badebasseng på Helleneset rengjøres og tilføres nytt vann i 
sommersesongen

1

Antall tonn boss fjernet fra friluftsområdene (ordinær drift) 35

Innsamlet tonn marint avfall (prosjekt) 354

Drift av utleiehus og åpne naust i sesongen 23

Antall områder der skog ble ryddet 32

Antall toalett beiset 16

Antall tonn grus og pukk brukt i friluftsområdene 1460

Antall tonn skjellsand lagt ut i friluftsområdene 131

Antall arbeid og maskintimer skogrydding/motorsag 6314

Antall arbeidstimer grusing 1881

Antall arbeidstimer utlegging av skjellsand 721

Tømming og sjekk av større avfallskontainere i 14 områder 121

Antall tilsynsrunder gjennomført i 10 kommuner/bydeler 298

NYTT I 2021

Toaletter 1

Brygger 2

Stupebrett 3

Redningssett 16

Turveier 1 km

Parkeringsplasser 1

Ramper for bevegelseshemmede 2

Informasjonstavler 5

Sikringssaker nye friluftsområder 10

Hus, naust og gapahuker 6

OMRÅDER OG TILRETTELEGGING

Friluftsområder 258

Toaletter 116

Stupebrett 83

Parkeringsplasser 114

Hytter, naust og gapahuker 112

Informasjonstavler 100

Brygger og kaier 75

Bruer 48

Redningssett 202

Bord og benker 243

Teltplass 59

Turstier 142 km

Skiløyper 81 km

Turveier 61 km

Bilveier 15 km

Baderamper og padlebrygger for bevegelseshemmede 20

Fortøyningsbøyer i uthavner 12

PERSONDØGN KYSTLEIA OG UTLEIEHUS

Kollevåg 10648

Horgo 589

Hissøyna 1096

Løno 153

Skageneset 658

Sandholna 632

Solstråleøya 136

Vinnesholmen 623

HÅØY FRILUFTSOMRÅDE: Ny turvei med strøm og vann 

gravd ned under veien – opp til den gamle oppsynsboligen 

som skal rehabiliteres.
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Eiendomsoversikt 2021
Kommune BOF nr. Omradenavn Sikringsstatus Areal m2

Drift tilsyn 
ansvarlig Hoved eier

Alver 400 Hillandsvatnet Kommunalt sikret 18231 BOF Kommunen
Alver 401 Vallevik Statlig sikring 14167 BOF Staten
Alver 402 Fisketangen Statlig sikring 51218 BOF Kommunen
Alver 403 Hopsdal Statlig sikring 811 BOF Kommunen
Alver 404 Litlevågen, Fyllingsnes Statlig sikring 5468 BOF Kommunen
Alver 405 Kvernhusviki, Eknes Statlig sikring 3709 BOF Kommunen
Alver 406 Kvamsvågen Kommunalt sikret 4134 BOF Kommunen
Alver 407 Fjellsbø Kommunalt sikret 1014 BOF Kommunen
Alver 408 Padleløype 1 - Marås BOF 282 BOF Privat
Alver 409 Padleløype 2 - Midthagen BOF 764 BOF Privat
Alver 410 Padleløype 3 - Langavatnet BOF 512 BOF Privat
Alver 411 Padleløype 4 - Hundvensvatn og Tveitavatn BOF 804 BOF Privat
Alver 412 Nautevågen Statlig sikring 12834 BOF Privat
Alver 413 Geitøyna i Alverstraumen BOF 2326 BOF Privat: BKK
Alver 414 Kvalvågnes Statlig sikring 1271098 BOF Staten
Alver 415 Furvågen Statlig sikring 4784 BOF Privat
Alver 450 Håøy Statlig sikring 268510 BOF Staten
Alver 451 Io Statlig sikring 770289 BOF BOF
Alver 452 Smineset Statlig sikring 5008 BOF Staten
Alver 453 Fløksand Statlig sikring 27872 BOF Staten
Alver 454 Varnappen Statlig sikring 43877 BOF Kommunen
Alver 455 Elvavika (Haltejohansvika) Statlig sikring 53218 BOF Kommunen
Alver 456 Rylandsneset Statlig sikring 96646 BOF Kommunen
Alver 457 Holme Kommunalt sikret 72832 BOF Kommunen
Alver 458 Leirvik gard Statlig sikring 22124 BOF BOF
Alver 459 Hagelsund Statlig sikring 15255 BOF Staten
Alver 460 Hestdal BOF 613 BOF Kommunen
Alver 550 Byngja Statlig sikring 80620 BOF BOF
Alver 551 Skageneset Statlig sikring 56730 BOF Kommunen
Alver 552 Toska Statlig sikring 183387 BOF Staten
Alver 553 Uttoska Statlig sikring 140896 BOF Staten
Alver 554 Trettholmen Statlig sikring 22017 BOF Staten
Alver 555 Solheimsvika Statlig sikring 12392 BOF Staten
Alver 556 Nesvatnet, Manger Kommunalt sikret 11915 Kommunen Kommunen

Askøy 001 Damskjærneset Statlig sikring 19117 BOF BOF
Askøy 002 Skorpo (Askøy) Statlig sikring 496942 BOF BOF
Askøy 003 Øyarodden Statlig sikring 1780 BOF Staten
Askøy 004 Geitholmen Statlig sikring 6592 BOF BOF
Askøy 005 Hanevik Statlig sikring 2171 BOF BOF
Askøy 006 Skutlevika Statlig sikring 25113 BOF BOF
Askøy 007 Lyngvik Statlig sikring 17280 BOF BOF
Askøy 008 Nordre Rotøyane Statlig sikring 77891 BOF BOF
Askøy 009 Solnes Statlig sikring 51723 BOF BOF
Askøy 010 Sjursvika Statlig sikring 25865 BOF BOF
Askøy 011 Solfjell Kommunalt sikret 9550 BOF Kommunen
Askøy 012 Stien Statlig sikring 37172 BOF BOF
Askøy 013 Store Børøy Statlig sikring 156879 BOF BOF
Askøy 014 Nordre Tjuvavågen Statlig sikring 29803 BOF BOF
Askøy 015 Ystøy Statlig sikring 64193 BOF Staten
Askøy 016 Kollevåg Statlig sikring 613183 BOF BOF
Askøy 017 Færøy Statlig sikring 173164 BOF Staten
Askøy 018 Lamholmen Statlig sikring 46392 BOF BOF
Askøy 019 Gulskjeret Statlig sikring 4109 BOF Staten

Kommune BOF nr. Omradenavn Sikringsstatus Areal m2
Drift tilsyn 
ansvarlig Hoved eier

Askøy 020 Haabsøy Statlig sikring 4517 BOF Staten
Askøy 021 Herdla kai Statlig sikring 663 BOF Staten
Askøy 022 Herdla fort Statlig sikring 193056 BOF Staten
Askøy 023 Skarvøy og Pariserholmane Statlig sikring 122525 BOF Kommunen

Austevoll 050 Kalsundholmen Statlig sikring 69608 BOF BOF
Austevoll 051 Krossøy Statlig sikring 132899 BOF BOF
Austevoll 052 Nordre Navøyvågen Statlig sikring 140337 BOF Staten
Austevoll 053 Skår Statlig sikring 120503 BOF BOF
Austevoll 054 Sandtorv Statlig sikring 118484 BOF BOF
Austevoll 055 Horgo Kommunalt sikret 49816 BOF Kommunen
Austevoll 057 Blænesøy Statlig sikring 21728 BOF Staten
Austevoll 058 Sveholmen Statlig sikring 11644 BOF Staten
Austevoll 059 Marsteinen Statlig sikring 80699 BOF Kommunen

Austrheim 100 Øksnes Statlig sikring 76499 BOF BOF
Austrheim 101 Sauøy Statlig sikring 110225 BOF Staten
Austrheim 102 Børilden Statlig sikring 605932 BOF Staten
Austrheim 103 Årvika Statlig sikring 19103 BOF Privat

Bergen 150 Kyrkjetangen Statlig sikring 48389 BOF Kommunen

Bergen 151 Langestranden Kommunalt sikret 4231 BOF
Annet: 

 Langelegatene
Bergen 152 Godvik Statlig sikring 2123 BOF BOF
Bergen 153 Kjøkkelvik Statlig sikring 9509 BOF BOF
Bergen 154 Solviken Statlig sikring 11549 BOF BOF
Bergen 155 Søndre Hetlevik Statlig sikring 21540 BOF BOF
Bergen 156 Sætrevik Statlig sikring 11102 BOF Kommunen
Bergen 157 Håkonshella Statlig sikring 645 BOF BOF
Bergen 158 Kvarven Kommunalt sikret 549726 BOF Staten
Bergen 159 Tennebekktjørna (Tennebekktjern) Kommunalt sikret 57442 BOF Kommunen
Bergen 160 Krohnegården Kommunalt sikret 21390 BOF Kommunen
Bergen 161 Ægirs vei (Storavatnet) Kommunalt sikret 5760 BOF Bergen kommune
Bergen 162 Ballastbryggen Kommunalt sikret 1011 Kommunen Kommunen
Bergen 200 Biskopshavn Kommunalt sikret 11718 BOF Kommunen
Bergen 201 Brunestykket Kommunalt sikret 93869 BOF Kommunen
Bergen 202 Helleneset Statlig sikring 27899 BOF Kommunen
Bergen 203 Sandviksbatteriet Statlig sikring 74629 BOF Staten
Bergen 204 Bakarhavn Statlig sikring 15273 BOF Kommunen
Bergen 205 Breistein Statlig sikring 3451 BOF BOF
Bergen 206 Eidsvågneset Kommunalt sikret 1630 BOF Kommunen
Bergen 207 Grønskjeret Statlig sikring 32420 BOF BOF
Bergen 208 Hordvikhamn Statlig sikring 20720 BOF BOF
Bergen 209 Morvik Statlig sikring 24451 BOF BOF
Bergen 210 Storøen Statlig sikring 36901 BOF Kommunen
Bergen 211 Tellevik Kommunalt sikret 2616 BOF Privat
Bergen 212 Tømmervågen Statlig sikring 39027 BOF BOF
Bergen 213 Storåkervika Statlig sikring 6009 BOF Kommunen
Bergen 214 Våganeset Statlig sikring 45424 BOF Kommunen
Bergen 215 Vollane Statlig sikring 15164 BOF Kommunen
Bergen 216 Garnes Statlig sikring 27598 BOF BOF
Bergen 217 Holmen i Arnavågen Statlig sikring 5154 BOF Kommunen
Bergen 218 Kalvtrevik Statlig sikring 4267 BOF Kommunen
Bergen 219 Gullbotn Statlig sikring 2741363 BOF Kommunen
Bergen 220 Øvre Hellen Statlig sikring 88915 BOF Staten
Bergen 221 Venehaugen/Utnehagen Statlig sikring 13207 BOF Kommunen
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Kommune BOF nr. Omradenavn Sikringsstatus Areal m2
Drift tilsyn 
ansvarlig Hoved eier

Bergen 222 Toppesanden Statlig sikring 14832 BOF Kommunen

223 Nyhavn Kommunalt sikret 198 Privat Privat

224 Sandviken sjøbad Kommunalt sikret 2188 Kommunen Kommunen
Bergen 225 Marineholmen sandstrand Privat 1868 Privat Privat

226 Nordnes sjøbad Kommunalt sikret 6547 Kommunen Kommunen

227 Sydnes sjøbad Kommunalt sikret 636 Kommunen Kommunen
Bergen 250 Austrevågen Statlig sikring 3611 BOF BOF
Bergen 251 Fanaholmen Statlig sikring 9849 BOF Kommunen
Bergen 252 Grønevika Kommunalt sikret 20993 BOF Kommunen
Bergen 253 Sandholna Statlig sikring 59066 BOF Kommunen
Bergen 254 Krokeide Kommunalt sikret 546559 BOF Kommunen
Bergen 255 Lønninghavn Kommunalt sikret 21538 BOF Kommunen
Bergen 256 Marmorøyen m/ holmer Statlig sikring 175292 BOF Kommunen

Bergen 257 Mjølkevika Kommunalt sikret 20795 BOF
Kommunen: 

Fylkeskommunen
Bergen 258 Skjoldabukta Statlig sikring 9099 BOF Kommunen
Bergen 259 Steingardvikane Statlig sikring 34603 BOF Kommunen

Bergen 260 Stendaholmen Kommunalt sikret 22420 BOF
Kommunen: 

Fylkeskommunen
Bergen 261 Mildevågen Kommunalt sikret 4267 BOF Kommunen
Bergen 262 Notabuneset Statlig sikring 3472 BOF Kommunen
Bergen 263 Fanafjellet Kommunalt sikret 1338931 BOF Annet: OVF
Bergen 264 Store Milde Statlig sikring 15536 BOF Staten
Bergen 265 Bontveit Kommunalt sikret 1102 BOF Privat
Bergen 266 Konsulbukta Andre 8179 BOF Staten: Statsbygg

Bjørna-
fjorden

350 Hagafjøra Kommunalt sikret 4315 BOF Privat

Bjørnafjorden 351 Skjelavikjo, Strandvik Statlig sikring 18313 BOF Staten
Bjørnafjorden 352 Vinnesholmen Kommunalt sikret 31657 Andre Kommunen
Bjørnafjorden 353 Fusaneset Statlig sikring 13002 BOF Staten

Bjørnafjorden 354 Bygdastølen Kommunalt sikret 1826
Frivillig 
organisasjon

Privat

Bjørnafjorden 355 Steinavikjo Statlig sikring 3573 BOF Kommunen
Bjørnafjorden 500 Banktjørnflaten Statlig sikring 6801 BOF BOF
Bjørnafjorden 501 Ervikane Statlig sikring 947542 BOF Staten
Bjørnafjorden 502 Askvikvågen BOF 1632 BOF Staten: Statskog
Bjørnafjorden 503 Oksabåsen og Storeknappen Statlig sikring 176883 BOF Staten
Bjørnafjorden 504 Vetlaneset Statlig sikring 20538 BOF Staten
Bjørnafjorden 505 Ullsund Statlig sikring 232330 BOF Staten
Bjørnafjorden 506 Grindevollstøa (Skeisstøa) Statlig sikring 3717 BOF Kommunen
Bjørnafjorden 507 Halhjemsøy Statlig sikring 2312 BOF BOF

Bjørnafjorden 508 Kalneset Statlig sikring 27771 BOF BOF
Bjørnafjorden 509 Kuskjæret Statlig sikring 14767 BOF BOF
Bjørnafjorden 510 Ramsholmen Statlig sikring 1320 BOF BOF
Bjørnafjorden 511 Langøysund Statlig sikring 48068 BOF Privat
Bjørnafjorden 512 Sperrevik Statlig sikring 5538 BOF BOF
Bjørnafjorden 513 Søvikvågen Statlig sikring 6329 BOF Privat
Bjørnafjorden 514 Stokkavik Statlig sikring 24489 BOF BOF
Bjørnafjorden 515 Tøsdal BOF 609 BOF Privat
Bjørnafjorden 516 Lysøen Andre 815946 BOF Staten
Bjørnafjorden 517 Eidsvika Statlig sikring 194 BOF BOF
Bjørnafjorden 518 Halhjemsmarka Statlig sikring 37021 BOF Kommunen
Bjørnafjorden 519 Raudlio Statlig sikring 10206001 BOF Kommunen
Bjørnafjorden 520 Framnes Statlig sikring 6037 BOF Kommunen

Bjørnafjorden 521 Smievågen Statlig sikring 21240 BOF
Privat: Moldegaard 

AS

Kommune BOF nr. Omradenavn Sikringsstatus Areal m2
Drift tilsyn 
ansvarlig Hoved eier

Bjørnafjorden 522 Mobergsvikjo BOF 8071 BOF Privat
Bjørnafjorden 523 Skorpo Statlig sikring 108226 BOF Staten

Kvam 850 Kvamsøy Statlig sikring 270019 BOF Kommunen
Kvam 851 Sandvenholmen Statlig sikring 7625 BOF Kommunen
Kvam 852 Holmsund Statlig sikring 10725 BOF Staten
Kvam 853 Svanholmane Statlig sikring 5741 BOF Kommunen
Kvam 854 Dysvikholmen Statlig sikring 13699 BOF Kommunen
Kvam 855 Lunhaug Statlig sikring 3371 BOF Kommunen
Kvam 856 Ståvika (Fredsvik) Statlig sikring 11304 BOF Kommunen
Kvam 857 Auganesstronda Kommunalt sikret 12397 BOF Kommunen
Kvam 858 Bersestrondi Kommunalt sikret 16101 BOF Kommunen

Kvam 859 Småholmane Ikke sikret 6335 BOF Privat
Kvam 860 Ljonesvågen Kommunalt sikret 8918 BOF Kommunen
Kvam 861 Ploganeset Kommunalt sikret 9489 BOF Kommunen

Kvam 862 Skårsvatnet Kommunalt sikret 3418 BOF
Staten: Statens 

Vegvesen
Kvam 863 Tangeråsneset Kommunalt sikret 34329 BOF Kommunen
Kvam 864 Breievne, Omastrand Kommunalt sikret 2532 BOF Kommunen
Kvam 865 Øystese sentrum Statlig sikring 1678 Kommunen Kommunen

Kvam 866 Norheimsund sentrum Kommunalt sikret 7851 Kommunen Kommunen
Kvam 867 Mundheimsvika (Badefjøro) BOF 1973 BOF Privat
Kvam 868 Botnen kai Kommunalt sikret 107 Kommunen Privat
Kvam 892 Kvamskogen tur- og skiutfartsområde Kommunalt sikret 8171 Andre Kommunen

Osterøy 900 Selviki Statlig sikring 1846 BOF Staten
Osterøy 901 Husavatnet Kommunalt sikret 31166 BOF Kommunen
Osterøy 902 Hjellvikstranda BOF 5547 BOF Privat
Osterøy 903 Klokkarneset BOF 37280 BOF Annet: OVF
Osterøy 905 Kreklo BOF 1105 BOF Annet: OVF
Osterøy 906 Inste Lekneset BOF 3949 BOF Annet: OVF
Osterøy 907 Prestekaien, Bruvik BOF 251 BOF Annet: OVF
Osterøy 908 Eidsvika (Neset), Bruvik BOF 4826 BOF Kommunen
Osterøy 909 Sperneset, Hosanger BOF 3231 BOF Annet: OVF
Osterøy 910 Kleiveland Statlig sikring 4837 BOF Privat
Osterøy 911 Hanstveitholmen (Holmane) Statlig sikring 21453 BOF Privat

Osterøy 912 Sanatoriet Statlig sikring 3766
Frivillig 
organisasjon

Osterøy Kommune

Samnanger 600 Rolvsvåg Statlig sikring 93114 BOF Staten
Samnanger 601 Flesjane Kommunalt sikret 886026 BOF Kommunen
Samnanger 602 Gjerde BOF 3006 BOF Privat

Samnanger 603 Totræna skianlegg Kommunalt sikret 3965
Frivillig 
organisasjon

Kommunen

Samnanger 604 Bjørkheim Statlig sikring 2132 Kommunen Kommunen

Tysnes 700 Fluøy Kommunalt sikret 78679 BOF Kommunen
Tysnes 701 Krabbapollen BOF 9692 BOF Privat
Tysnes 702 Klubben (Klubbavika) BOF 14703 BOF Privat
Tysnes 703 Ånuglo Andre 2683964 BOF Staten
Tysnes 704 Kjevikjo BOF 39418 BOF Privat
Tysnes 705 Gunnarsvikjo BOF 10692 BOF Privat
Tysnes 706 Solheimsdalen Statlig sikring 2224 BOF Kommunen
Tysnes 707 Dalen Kommunalt sikret 679 BOF Kommunen
Tysnes 708 Myrdal Kommunalt sikret 896 BOF Privat
Tysnes 709 Solstråleøya Kommunalt sikret 19602 BOF Kommunen
Tysnes 710 Skaret Ikke sikret 537 BOF Privat
Tysnes 711 Apalvika Kommunalt sikret 2343 BOF Kommunen
Tysnes 712 Peralio, Våge Kommunalt sikret 2773 Kommunen Kommunen
Tysnes 713 Kyrkjevatnet Statlig sikring 19897 BOF Privat
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Kommune BOF nr. Omradenavn Sikringsstatus Areal m2
Drift tilsyn 
ansvarlig Hoved eier

Vaksdal 800 Skipshelleren Kommunalt sikret 6128 BOF Privat
Vaksdal 801 Agnavika Kommunalt sikret 4418 BOF Kommunen
Vaksdal 802 Sildestadskjæret Kommunalt sikret 1230 BOF Kommunen
Vaksdal 803 Folavika Kommunalt sikret 128285 BOF Kommunen
Vaksdal 804 Stanghelle kai Kommunalt sikret 15 BOF Kommunen
Vaksdal 805 Heggjebotnen Kommunalt sikret 2458 BOF Privat
Vaksdal 806 Litlevika, Stanghelle Statlig sikring 4909 BOF Kommunen
Vaksdal 807 Veo kai Kommunalt sikret 112 BOF Kommunen
Vaksdal 808 Grøttå kai Kommunalt sikret 20 BOF Kommunen

Øygarden 300 Kårtveitpollen Statlig sikring 40702 BOF Staten
Øygarden 301 Lakseskjær Statlig sikring 14259 BOF BOF
Øygarden 302 Langøyholmane Statlig sikring 6369 BOF BOF
Øygarden 303 Lønøy Statlig sikring 790163 BOF BOF
Øygarden 304 Myntevika Statlig sikring 25637 BOF BOF
Øygarden 305 Olsvik Statlig sikring 1604 BOF BOF
Øygarden 306 Kalsøyane Statlig sikring 48111 BOF Staten
Øygarden 307 Hissøyna Statlig sikring 269888 BOF Staten
Øygarden 308 Duøyna Statlig sikring 74921 BOF Staten
Øygarden 309 Kobbavågen Statlig sikring 166085 BOF BOF
Øygarden 310 Små Geitarøyna Statlig sikring 14734 BOF BOF
Øygarden 311 Søre Klovholmen Statlig sikring 15984 BOF BOF
Øygarden 312 Ystholmane Statlig sikring 21424 BOF BOF
Øygarden 313 I. Senholmen og V. Lyngholmen Statlig sikring 24697 BOF BOF
Øygarden 314 Barmane Statlig sikring 498139 BOF Staten
Øygarden 315 Kjeholmen Statlig sikring 11578 BOF Staten
Øygarden 316 Narøyvågen Statlig sikring 128864 BOF Staten
Øygarden 317 Geitvika Statlig sikring 39211 BOF Staten
Øygarden 650 Alvøy Statlig sikring 90344 BOF BOF
Øygarden 651 Barholmen Statlig sikring 12564 BOF BOF
Bergen 652 Bjelkarøy-Buarøy Statlig sikring 64766 BOF BOF
Øygarden 653 Risvika Statlig sikring 6727 BOF BOF
Øygarden 654 Rophammaren Statlig sikring 52099 BOF BOF
Øygarden 655 Tyssøy Statlig sikring 360800 BOF BOF
Øygarden 656 Lerøy fort Statlig sikring 31963 BOF Staten
Øygarden 657 Austre Synsholmen Statlig sikring 11205 BOF BOF
Øygarden 658 Sundskogen Statlig sikring 646291 BOF Staten
Øygarden 659 Setravika Statlig sikring 22017 BOF Staten
Øygarden 660 Buarøy fort Statlig sikring 291132 BOF Staten
Øygarden 661 Risøyna Statlig sikring 81029 BOF Staten
Øygarden 750 Lislevika Kommunalt sikret 9553 BOF Kommunen
Øygarden 751 Ormhilleren Statlig sikring 154082 BOF Staten
Øygarden 752 Langøy Statlig sikring 146065 BOF BOF
Øygarden 753 Skogsøy Statlig sikring 318776 BOF Staten
Øygarden 754 Ovågen Statlig sikring 34718 BOF Staten

TILSYNSKONTAKTER 2021

Alver
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Elvavika Frekhaugmarka Vel og Frekhaug Diskgolf

Fisketangen Frode S. Øgaard

Fløksand Karl Arne B. Haugsvær

Hestdal Jørgen Olsvoll

Holme Holmemarka Vel

Håøy Flatøy Bygdelag

Io Runar Haugland

Kvamsvågen Hans Olav Evensen

Kvernhusviki, Eknes Eknesvågens Venner

Litlevågen, Fyllingsnes Eikanger Bygdelag

Nautevågen Lindås Bygdelag

Skageneset Skagenesets Venner

Solheimsvika Leif Taule

Toska Ove Toska, Arve Skjellanger

Trettholmen Vidar Morken

Vallevik Grendalaget Øksa

Varnappen Frekhaug Diskgolf

Askøy
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Færøy, Lamholmen og Nordre 

Rotøyane

Morten Ragnvaldsen

Hanevik og Stien Hanevik Velforening

Herdla fort Herdla museum–Museum Vest

Herdla kai Morten Bjørnstad v/Herdla Gard

Kollevåg Jostein Kristiansen

Nordre Rotøyane, Skorpo m.m. Morten Ragnvaldsen

Nordre Tjuvavågen Øen Velforening

Skarvøy og Pariserholmane Herdla Museum–Museum Vest

Sjursvika Furehaugen Barnehage

Ystøy Kim René Merkesvik

Austevoll
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Horgo Lars Erling Horgen

Kalsundholmen Torleiv Blænes

Nordre Navøyvågen Ankergjengen Båtlag

Sveholmen Havstril Padleklubb

Austrheim
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Børilden Austrheim Kystbarnehage

Øksnes Harald Øksnes

Årvika Fonnes Bygdelag

Bergen
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Biskopshavn og Venehaugen/

Utnehagen

Biskopshavn Vel

Brunestykket Lønborg Borettslag

Eidsvågneset Eidsvågneset Vel

Fanafjellet Fanabygdens Venner

Garnes Lions Club Arna

Godvik Godvik Vel

Gullbotn Gullfjell IL

Konsulbukta Marmorguttene

Kyrkjetangen Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø

Langestranden Marmorguttene

Marmorøyane med holmer Marmorguttene

Morvik Espen Raa Nilsen

Notabuneset Sageneset Vel

Storøen Åsane Seilforening / Bergen Kystlag

Søndre Hetlevik Stormkast–Bergen Frisbeeklubb

Tellevik, Hordvikhavn og Bakarhavn Hordvik Bygderåd

Tømmervågen Njørd Ro- og kajakklubb

Våganeset Båtlaget Kystliv

Bjørnafjorden
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Banktjørnflaten, Mobergs vikjo og 

Ervikane

Dagfinn Riple

Grindevollstøa (Skeisstøa) Skeisstøa Vel

Hagafjøra Anbjørg Sandvik

Kalneset Tore Hjelle Lekven

Langøysund Kjell Skorpen

Lysøen Museet Lysøen

Bjørnafjorden
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Mobergsvikjo Bjørn Moberg

Oksabåsen Jørn Hafslund

Ramsholmen Os Rotaryklubb

Skjelavikjo Strandvik Bygdelag

Steinavikjo, Baldersheim Baldersheim Bygdelag

Søvikvågen Søvikvågens Venner

Ullsund Jan Tore Døsen

Vinnesholmen Vinnesholmen Kystlag

Kvam
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Auganesstrondi Ålvik og Ytre Ålvik Grendautval

Holmsund Nedre Valland-Nes Grendalag

Kvamsøy Hordaland Krins av Norges Speiderforbund

Ljonesvågen Innstranda Grendautval

Mundheimsvika og Salbuvika Mundheim Grendautval

Ploganeset, Svanholmane og 

Tangeråsneset

Strandebarm Grendautval

Sandvenholmen Hardanger Fartøyvernsenter og Norheimsund 

Grendautval

Skårsvatnet Soldal og Porsmyr Grendautval

Småholmane  Omastrand Grendautval

Ståvika Tørvikbygd Grendautval og Tørvikbygd 

Kvinne- og Familielag

Osterøy
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Hanstveitholmane Fotlandsvåg Grendaråd

Husavatnet Lonevåg Grendalag

Inste Lekneset Adele Nesthus

Hjellvikstranda Hjellvik Grendating

Kleiveland Kleiveland Bygdelag

Klokkarneset Hamre Grendaråd

Kreklo, Haus Adele Nesthus

Sperneset, Hosanger Johannes S. Loftås

Prestekaien og Eidsvika Bruvik Grendaråd

Sanatoriet, Haus Haus Grendaråd

Samnanger
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Rolvsvåg Per Helge og Eiliv Våge

Tysnes
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Apalvika Lunde Bygdelag

Kjevikjo og Kyrkjevatnet Asbjørn Myklestad

Klubben Trond Borg

Krabbapollen Maria Cecilie Haaland

Myrdal Myrdal Gard

Peralio Båtlaget Njord/Tysnes

Vaksdal
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Agnavika Stanghelle Vel

Sildestadskjæret Vaksdal Vel

Øygarden
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Austre Synsholmen, Alvøy, Tyssøy Tyssøy Beitelag

Bjelkarøy-Buarøy Tom Eide Knudsen

Duøyna Tore Samuelsen

Kobbavågen Kjell Olav Lokøy

Kårtveitpollen NJFF-Hordaland

Langøy Tormod Magnesen

Lønøy og Hissøyna Steinar Lønøy

Ormhilleren Utegruppa i Fjell kommune

Ovågen Breivik Krins Nærmiljøutvalg

Risvika og Rophammaren Tofterøy Bygdelag

Skogsøy Breivik og Herdlevær Ve og Vel

Sundskogen Jarle Sælensminde

Tyssøy Utegruppa i Fjell kommune

HOVEDEIER

 Staten  57

 Kommunalt  97

 BOF 62

 Privat 34

 Annet 8

 SUM 258

AREAL (dekar)

 Staten 11 843

 Kommunalt 16 633

 BOF 5096

 Privat 255

 Annet 1389

 SUM 35 231
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Årsregnskap

DRIFT

Økonomisk oversikt etter art Note 2021 Budsjett 2021 2020

Kontigenter fra medlemskommuner 8 9 171 766 9 172 017 8 851 642

Overføringer og tilskudd fra staten 8 11 654 838 13 222 000 13 862 630

Overføringer og tilskudd fra andre 8 8 748 693 9 102 031 9 125 812

Salgs og leieinntekter 1 391 130 1 226 500 685 324

Sum driftsinntekter 30 966 427 32 722 548 32 525 408

Driftsutgifter
Note 2020 Budsjett 2020 2019

Lønnsutgifter 6 11 688 065 11 325 200 11 161 029

Sosiale utgifter 5 3 519 050 3 080 000 3 245 942

Kjøp av varer og tjenester 6 14 236 645 17 480 153 14 805 617

Overføringer og tilskudd til andre 2 930 595 3 496 031 2 665 339

Avskrivninger 2,3 1 660 830 1 660 830 1 946 578

Sum driftsutgifter 34 035 185 37 042 214 33 824 505

Brutto driftsresultat -3 068 758 -4 319 667 -1 299 097

Finansposter
Note 2020 Budsjett 2020 2019

Renteinntekter 36 495 100 000 93 348

Renteutgifter 43 108 75 000 77 290

Avdrag på lån 2,4 734 748 720 000 700 138

Netto finansutgifter -741 361 -695 000 -684 080

Motpost avskrivninger 2,3 1 660 830 166 830 1 946 578

Netto driftsresultat 1 -2 149 289 -4 847 837 -36 599

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering  356 369  1 000 000  1 483 429 

Netto avsetning/bruk av bundne fond 7  245 000  -    -4 575 000 

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond 7  -2 750 658  -4 353 837  3 054 972 

Sum Avsetninger  -2 149 289  -3 353 837  -36 599 

INVESTERING

Investeringer Note 2021 Budsjett 2021 2020

Investeringer i varige driftsmidler 3  806 175  1 000 000  2 022 833 

Sum investeringsutgifter  806 175  1 000 000  2 022 833 

Inntekter i investeringsregnskap Note 2020 2019

Kompensasjon for merverdiavgift  161 235  298 189 

Tilskudd fra andre 8  288 571  75 200 

Sum investeringsinntekter  449 806  -    373 389 

Finansieringsbehov 1  356 369  1 000 000  1 649 444 

Dekket slik: Note 2020 2019

Overføring fra drift  356 369  1 000 000  1 483 429 

Bruk av bundne fond 5  -    -   

Sum overføring fra drift og netto avsetninger  356 369  1 000 000  1 483 429 
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BALANSE

Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 2 17 809 592 18 012 352

Båter, maskiner og andre driftsmidler 2 10 621 693 11 434 823

Pensjonsmidler 3 38 285 235 28 730 943

Sum 66 716 520 58 178 118

Eiendeler Note 2020 2019

Omløpsmidler

Bankinnskudd og kontanter 1 12 481 831 16 753 445

Kundefordringer 1 204 698 171 304

Andre kortsiktige fordringer 1 1 352 605 1 280 566

Premieavvik 3 764 616 226 126

Sum 14 803 750 18 431 441

Eiendeler 2020 2019

Sum eiendeler 81 520 270 76 609 559

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital

Disposisjonsfond 7 9 000 403 11 751 062

Bundne driftsfond 7 800 000 555 000

Bundne investeringsfond 7 615 410 615 410

Kapitalkonto 2 30 983 671 30 500 197

Sum 41 399 484 43 421 669

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 4 445 915 1 180 663

Pensjonsforpliktelser 3 35 286 938 26 497 262

Sum 35 732 853 27 677 925

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 132 878 2 321 019

Annen kortsiktig gjeld 1 4 255 055 3 188 946

Sum 4 387 933 5 509 965

Egenkapital og gjeld 2020 2019

Sum egenkapital og gjeld 81 520 270 76 609 559

Noter
 

Regnskapsprinsipper

Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefelles-

skap (BOF), er et interkommunalt samarbeidsorgan etter 

kommunelovens kapittel 19 mellom de 12 kommunene 

inndelt i de fem regionene: Nord: Alver, Austrheim

Sør: Austevoll, Bjørnafjorden, Tysnes 

Øst: Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal 

Vest: Askøy, Øygarden Bergen: Bergen

Samarbeidsavtalens § 4 fastsetter at BOF er et eget 

rettsubjekt som fører eget regnskap. Deltakerkommu-

nene yter årlig tilskudd per innbygger 1.1.

Årsregnskapet for BOF er satt opp i samsvar med kommu-

neloven og tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift 

om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberet-

ning for kommuner og fylkeskommuner, og god kommu-

nal regnskapsskikk. 

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleg-

gende regnskapsprinsipper:  

a) tilgang på og bruk av midler i året framgår enten av 

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet 

b) tilgang på og bruk av midler skal regnskapsføres brutto 

c) Alle kjente utgifter og inntekter i året er med i årsregn-

skapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke 

når årsregnskapet avsluttes. 

d) Hvis størrelsen på et beløp er usikkert, brukes beste 

estimat.

Skillet mellom drift og investering: 

Utgifter til vedlikehold av varige driftsmidler regnes som 

utgifter til drift. Utgifter til vesentlige og varige påkostnin-

ger regnes som utgifter til investeringer i anleggsmidler. 

BOF sin istandsetting og tilrettelegging av friluftsområder 

og tilhørende bygninger har i praksis vært klassifisert som 

vedlikehold. 

Klassifisering og måling av eiendeler og gjeld: 

Eiendeler som er vesentlige og til varig eie, klassifiseres i 

balanseregnskapet som anleggsmidler. Andre eiendeler 

klassifiseres som omløpsmidler. BOF eier og forvalter en 

rekke eiendommer i regionen.  De fleste av eiendommene 

er under kategori LNF og er i henhold til tidligere års prak-

sis ikke balanseført i BOF sitt regnskap

Lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-15 første 

eller andre ledd, § 14-16, § 14-17 første ledd, klassifiseres 

i balanseregnskapet som langsiktig gjeld. Annen gjeld 

klassifiseres som kortsiktig gjeld.

BOF har på vegne av sine medlemmer til oppgave å sikre, 

tilrettelegge og forvalte bade- og friluftsområder i ber-

gensregionen. BOF har således et ikke-økonomisk formål 

og er ikke skattepliktig.

NOTE 1  

Spesifikasjon av endring i arbeidskapital

Balansen 31.12.2021 31.12.2020 Endring

Kortsiktige fordringer  14 803 750  18 431 441 -3 627 691

Premieavvik  4 387 933  5 509 965 -1 122 032

Kasse og bankinnskudd  10 415 817  12 921 476 -2 505 659

Drifts- og investe-
ringsregnskapet 31/12/2020 01/01/2019 2021

Netto driftsresultat  -2 149 289

Drifts- og investe-
ringsregnskapet 31/12/2020 01/01/2019 2021

Netto utgifter/inntekter 
i investering

-356 369

Endring arbeidskapital -2 505 658

Bergen, 28.01.2022
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NOTE 4  

Langsiktig gjeld 

 

Type Beløp Løpetid Rente Rentesats

Annuitet  445 915 20 år flytende 5,00 %

 

Minimumsavdrag etter forenklet formel, jf. kommunelo-

vens § 50 nr. 6, er beregnet til kr 68 935. 

 

Note 5 

Pensjoner

BOF har en kollektiv pensjonsordning og en  avtalefestet pensjonsavtale for samtlige av sine ansatte i Bergen kommu-

nale pensjonskasse. Det er en ytelsesbasert pensjonsordning, og pensjonsberegningen er utarbeidet på bakgrunn av 

NRS6 Pensjonskostnader per 31.12.2019, og tilpasset reglene i regnskapsforskriften § 13. 

Følgende økonomiske forutsetninger ligger til grunn 

(følger NRS):

Diskonteringsrente 1,50 %

Lønnsvekst 2,50 %

G-regulering 2,25 %

Pensjonsregulering 1,48 %

Forventet avkastning 3,50 %

Årlig pensjonskostnad beregnes som verdien av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjons forpliktelser 

fratrukket avkastning på pensjonsmidler. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjons kostnad er årets 

premieavvik. Årets premie avvik balanseføres, mens fjorårets premieavvik inntektsføres (eventuelt utgiftsføres) i sin 

helhet.

2021 2020

Årets pensjonsopptjening  1 933 964  1 522 681 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelse  515 361  601 866 

Avkastning pensjonsmidler  -961 381  -924 643 

Administrasjonskostnad  89 112  88 794 

Netto pensjonskostnad 1 577 056 1 288 698

Årets premieavvik 2020 2019

Innbetalt premie  2 247 184  1 486 879 

Netto pensjonskostnad  1 577 056  1 288 698 

Årets premieavvik eksl. aga  -670 128  -198 181 

Årets premieavvik = akkumulert premieavvik = -764 616

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler inngår i BOFs balanse, under henholdsvis langsiktig gjeld og anleggsmidler. 

Ikke resultatført estimatavvik inngår i pensjonsmidlene i balansen.

2021 2020

Brutto påløpt forpliktelse  35 286 938  26 497 262 

Pensjonsmidler  32 365 531  25 683 714 

Ikke-resultatført estimatavvik  -5 549 183  -2 771 196 

Netto arbeidsgiveravgift  -370 517  -276 028 

Netto balanseført pensjonsmidler  2 998 293  2 233 676 

NOTE 2 

Kapitalkonto 

 

Anleggsmidler 31.12.2021 31.12.2020 Endring

Langsiktig gjeld  66 716 520  58 178 118  8 538 402 

Netto endring balanse  -35 732 853  -27 677 925  -8 054 928 

Kasse og bankinnskudd 483 474

 

Kapitalkonto 01.01   30 500 197  

+ Årets tilganger i investeringsregnskap  644 940 

- Årets av- og nedskrivninger  -1 660 830 

+ Endring pensjonsmidler  9 459 804 

- Endring pensjonsforpliktelse  -8 789 676 

+ Aga nettopensjonsmidler  94 488 

+ Avdrag  734 748 

Kapitalkonto 31.12 30 983 671 

NOTE 3  

Anleggsmidler

Bokført verdi av anleggsmidler er satt opp etter regn-

skapsforskriftens § 8. Anleggsmidler aktiveres til brutto 

anskaffelses kost, og avskrives lineært over antatt levetid, 

definert i forskriften.

Maskiner
Adm. 

system Båt

Avskrivningstid 10 år 5 år 20 år

Anskaffelseskost 01.01  6 785 948  2 427 844  12 956 208 

Akkumulerte avskrivninger  2 442 759  2 159 010  6 133 408 

Inngående balanse 01.01  4 343 189  268 834  6 822 800 

Årets tilgang  537 700  -    -   

Årets avskrivninger  644 845  114 295  591 689 

Utgående balanse  4 236 044  154 539  6 231 111 

Bygg Eiendom Totalt

Avskrivningstid 40 år Ingen

Anskaffelseskost 01.01  15 500 102  5 074 691  42 744 793 

Akkumulerte avskrivninger  2 562 441  -    13 297 618 

Inngående balanse 01.01  12 937 661  5 074 691  29 447 175 

Årets tilgang  -    107 240  644 940 

Årets avskrivninger  310 000  -    1 660 829 

Utgående balanse  12 627 661  5 181 931  28 431 286 
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KONTINGENTER OG TILSKUDD

Kommune % Kontingent Tilsk. fylke Vestkystp.

Statstilskudd 

via FL

Statstil-

skudd  

tiltak/

aktivitet i 

friområder

Spillemid-

ler Andre innt. MVA komp.

Marin 

Forsøpling Sum

Alver 6,7 609 637  144 977  215 936  95 080  224 325  5 586  159 428  205 587  398 022  2 058 579 

Askøy 6,7 616 318  146 566  218 303  96 122  226 783  5 647  161 175  207 841  402 384  2 081 139 

Austevoll 1,2 109 220  25 974  38 686  17 034  40 189  1 001  28 562  36 832  71 308  368 806 

Austrheim 0,7 60 070  14 285  21 277  9 369  22 104  550  15 709  20 257  39 219  202 840 

Bergen 64,5 5 914 006  1 406 405  2 094 769  922 356  2 176 145  54 192  1 546 588  1 994 376  3 861 161  19 969 998 

Bjørnafjorden 5,7 518 832  123 383  183 773  80 918  190 912  4 754  135 681  174 965  338 737  1 751 955 

Kvam 1,9 176 556  41 987  62 537  27 536  64 966  1 618  46 172  59 540  115 271  596 182 

Osterøy 1,8 168 977  40 184  59 852  26 354  62 178  1 548  44 190  56 984  110 322  570 590 

Samnanger 0,6 51 614  12 274  18 282  8 050  18 992  473  13 498  17 406  33 698  174 287 

Tysnes 0,7 59 757  14 211  21 166  9 320  21 988  548  15 627  20 152  39 014  201 783 

Vaksdal 0,9 83 455  19 846  29 560  13 016  30 708  765  21 825  28 143  54 486  281 805 

Øygarden 8,7 798 574  189 908  282 859  124 547  293 847  7 318  208 837  269 303  521 376  2 696 568 

Sum 100 9 167 016 2 180 000 3 247 000 1 429 700 3 373 138 84 000 2 397 292 3 091 387 5 985 000 30 954 533

Av oppsettet kan vi se at for hver krone medlemskommunene har betalt inn i medlemskontingent, får de i snitt kr 3,4 tilbake når alle 

tilskudd og inntekter regnes med. Medlemskommunene sin innbetaling til BOF utgjør 29,6 % av totalinntekten i 2021.

Spesifikasjon av «Andre inntekter» Beløp

Prosjekttilskudd fra fylkeskommunen til verdikartleg-
ging og friluftslivets ferdselsårer

 760 000 

Refusjon av prosjektkostnader fra Handelens Miljøfond  760 295 

Leieinntekter  258 187 

Andre inntekter  582 315 

Renter  36 495 

Sum andre inntekter  2 397 292 

NOTE 6  

Lønnskostnader og godtgjørelser

Antall årsverk/utvikling siste 3 år:

2021 18

2020 18

2019 16,5

Godtgjørelse til daglig leder

Lønn, feriepenger og andre ytelser kr 983 881. Daglig leder 

har en ytelsesbasert pensjonsordning via Bergen kommu-

nale pensjonskasse. 

Godtgjørelse til styret

Styrehonorar kr 56 000.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar, inkludert attestasjoner og 

teknisk bistand i 2021 utgjør kr 271 425 eks. mva.

NOTE 7  

Bruk av og avsetning til fond

Disposi-
sjonsfond Båtfond Bundne fond Totalt

Inngående balanse  11 751 062  615 410  555 000  12 921 472 

Netto bruk i 2021  2 750 658  -    55 000  2 805 658 

Avsetninger i 2021  -    -    300 000  300 000 

Utgående balanse  9 000 404  615 410  800 000  10 415 814 

NOTE 8 

Inntekter

Av BOF sine inntekter stammer 30% fra kontingenter fra 

deltakerkommuner. I tillegg får BOF tilskudd fra staten via 

Friluftsrådenes Landsforening, og Vestland Fylkeskom-

mune til drift og skjøtsel og aktivitet av friluftsområdene 

og Vestkystparken. 

BOF har i tillegg fått følgende vesentlige øremerkede 

tilskudd i 2021:

Prosjekt Sum Giver

Vi rydder strendene Vestland  4 000 000 
Miljødirektora-
tet

Vi rydder strendene Vestland v/
Skjærgårdstjenesten

 600 000 
Miljødirektora-
tet

Statlig sikring av friluftsområder  715 000 
Miljødirektora-
tet

Pilot Hordaland  400 000 
Handelens 
Miljøfond

Etablere en arena for strandryd-
ding og formidling til barneha-
ger og skoler

 280 000 
Handelens 
Miljøfond

Plastpatruljen 2021  90 000 
Handelens 
Miljøfond

Marin forsøpling  200 000
Bergen 
kommune

Eventuelle ubenyttede midler settes av på bundne fond. 

Ubenyttede midler kan måtte tilbakeføres.
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KPMG AS 

Kanalveien 11  
Postboks 4 Kristianborg  
5822 Bergen  

Telephone +47 45 40 40 63 
Fax +47 55 32 11 66 
Internet www.kpmg.no 
Enterprise 935 174 627 MVA 

 
Til Årsmøtet i Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap 

 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskaps årsregnskap som viser 
et negativt netto driftsresultat på kr 2 149 289. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2021, økonomisk oversikt etter art – drift og bevilgningsoversikt for investeringer for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  
 

• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Bergen og Omland 
Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap per 31. desember 2021, og av resultatet for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av oppgavefellesskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon 
omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 
Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og 
den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i 
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen 
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• er konsistent med årsregnskapet og 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under 
uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i 
samsvar med kommunelovens bestemmelser god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret og daglig leder blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som 
vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av oppgavefellesskapet regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 
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BUDSJETT 2022 OG 2023

Inntekter Budsjett 2022 Budsjett 2023

Andre inntekter 2 625 000 2 625 000 

Fylkestilskudd 4 220 000 4 220 000 

Kontingenter 9 909 000 10 211 000 

Spillemidler 304 000 304 000 

Statstilskudd 12 435 000 12 435 000 

Tilskudd fra FL 1 326 000 1 326 000 

Sum inntekter 30 819 000 31 121 000 

Kostnader 2022 2023 

Administrasjonskostnader 2 602 000 2 732 000 

Lønn og pensjoner 14 329 000 15 365 000 

Tilsyn 340 000 357 000 

Utbetalt tilskudd 250 000 263 000 

Driftskostnader 7 354 000 8 722 000 

Entrepriser 4 907 000 2 500 000 

Renter og Avdrag 764 000 802 000 

Sum kostnader 30 546 000 30 741 000 

Mer/ mindre forbruk 273 000 380 000 

KONTINGENT FOR DELTAKERKOMMUNENE 2023

Kommune Kontingent 2022

Folketall 

30/9/2021

Foreslått 

kontingent 2023

Alver  657 449  29 507  708 168 

Askøy  663 644  29 740  713 760 

Austevoll  117 961  5 270  126 480 

Austrheim  64 344  2 873  68 952 

Bergen  6 397 867  286 567  6 877 608 

Bjørnafjorden  560 518  25 142  603 408 

Tysnes  65 332  2 907  69 768 

Øygarden  866 575  38 908  933 792 

Samnanger  56 287  2 497  59 928 

Vaksdal  87 977  3 905  93 720 

Kvam  189 645  8 490  203 760 

Osterøy  180 959  8 148  195 552 

Sum  9 908 558  443 954  10 654 896 

Kontingent 2021 Foreslått kontingent 2022

Pr. capita ihht. årsrapport 22,44 24,00

7170

ÅRSRAPPORT 2021 | ÅRSREGNSK AP ÅRSREGNSK AP | ÅRSRAPPORT 2021



Samarbeidsavtale for Bergen og Omland Friluftsråd 
Kommunalt Oppgavefellesskap (BOF)

§ 1 Oppgavefellesskapets navn og deltagerkommuner

Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap, 

forkortet BOF, i det etterfølgende benevnt «Friluftsrådet», er 

et interkommunalt samarbeidsorgan etter kommunelovens 

kapittel 19 mellom de 12 kommunene inndelt i de fem regionene

Nord: Alver, Austrheim 

Sør: Austevoll, Bjørnafjorden, Tysnes 

Øst: Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal 

Vest: Askøy, Øygarden 

Bergen: Bergen

Tilslutning fra nye deltagerkommuner må godkjennes av 

representant skapet og kommunestyrene i alle deltagerkom-

munene.

§ 2 Formål og oppgaver

Friluftsrådets oppgaver er i samarbeid med deltagerkommu-

nene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisa-

sjoner å arbeide for: 

a) Sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområder av 
forskjellig slag til allment bruk.

b) Større forståelse for friluftslivets betydning, bedre 
friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.

c) Innsamling av eierløst marint avfall, holdningsskapende 
arbeid, planlegging og gjennomføring av ryddeaksjoner.

§ 3 Organisasjon

Friluftsrådets faste organer er representantskapet, styret og et 

sekretariat som står for den daglige drift. 

§ 4 Økonomi

Deltagerkommunene skal betale innskudd til Friluftsrådets 

virksomhet. Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget 

regnskap.

Representantskapet fastsetter et årlig pr. capita innskudd 

basert på befolkningstallene fra SSB fra foregående år. Budsjett-

framlegg som innebærer mer enn 2 % reell økning i innskuddet 

fra deltagerkommunene krever 2/3 flertall i representantskapet. 

Framlegg til forvaltningsplan og budsjett for neste år sendes 

deltagerkommunene til orientering. Friluftsrådet har myndighet 

til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier.

§ 5 Eierandeler

Den enkelte deltagerkommune har eierandel og ansvarsandel i 

oppgavefellesskapet for fellesskapets forpliktelser. Eierandelen 

er basert på deltakerkommunens befolkningstall i forhold til 

alle deltakerkommunenes totale befolkning som publisert fra 

SSB fra foregående år.

§ 6 Representantskapsmøte

Representantskapet er Friluftsrådets øverste myndighet. Ordi-

nært representantskapsmøte holdes hvert år innen utgangen 

av mars måned. Representantskapsmøtets representanter med 

varamedlemmer velges for fire år av gangen av den enkelte kom-

mune, og følger kommunevalgperioden.

Til representantskapsmøtet har Bergen kommune rett til å opp-

nevne 4 representanter med stemmerett, og de andre deltager-

kommunene har rett til å oppnevne 1 representant hver med 

stemmerett. Representantskapsmøtet er åpent for interesserte. 

Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst halv-

parten av de stemmeberettigede er til stede. Med mindre annet 

er bestemt i samarbeidsavtalen, treffes representantskaps-

møtets beslutninger med vanlig flertall. Ordinert representant-

skapsmøte blir fastsatt av styret med minst 4 ukers skriftlig 

varsel.

Representantskapsmøtet blir ledet av styreleder. Styrets med-

lemmer har møte og talerett på representantskapsmøtet.

Ordinært representantskapsmøte skal behandle følgende: 

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne talerett for andre enn representantene
3. Styrets årsmelding
4. Regnskap med revisjonsberetning 
5. Budsjett for neste år – herunder godkjenne rammer for 

låne opptak, pantsetting av verdier og fastsetting av pr. 
capita tilskudd fra deltager kommunene

6. Innkomne forslag/saker, herunder tilslutning av nye 
deltager kommuner 

7. Valg av: 

a. Styre i samsvar med § 7
b. Valgkomité i samsvar med § 7

Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Ekstraordinært representantskapsmøte kan bli innkalt med 

minst 3 ukers skriftlig varsel etter vedtak i styret eller når minst 

6 representanter krever det skriftlig. Saksliste skal legges ved 

innkallingen. 

Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle de 

sakene som er nevnt i innkallingen. 

Styret kan invitere representantskapets representanter til å 

ta del i friluftsrådets virksomhet gjennom befaringer og friluft-

politiske arrangement.

§ 7 Styret

Styret på 7 medlemmer velges for 4 år. Leder og nestleder velges 

særskilt. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

3 av styremedlemmene skal være fra Bergen og 4 fra øvrige 

kommuner. Ansatte skal i tillegg ha en representant som har 

møte og talerett. Alle styremedlemmene skal ha personlige 

vararepresentanter som representerer samme region. 

Styrets medlemmer skal velges utenfor representantene til 

representantskapet. En valgkomité på 3 medlemmer, valgt av 

representantskapet, kommer med forslag til leder, nestleder 

og styremedlemmer. Valgkomitéen skal påse at følgende blir 

ivaretatt ved valg av styremedlemmer: 

1. Likestillingslovens krav om kjønnsbalanse.
2. Styrerepresentantene utenom Bergen må reflektere de 

ulike regionene blant deltagerkommunene.
3. Forslaget på styrerepresentanter må så langt det er råd 

være for ankret i den enkelte kommune.

For at styrets vedtak skal være gyldige, må over halvparten av 

medlemmene i styret være til stede. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Styret kan nedsette arbeidsutvalg. 

Styret skal behandle følgende:

1. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med samar-
beidsavtalen og vedtak i representantskapet.

2. Lede Friluftsrådets ordinære drift og stå for økonomi-
styring i samsvar med vedtatt budsjett, herunder kunne 
oppta lån og kunne pantsette eiendom og eiendeler 
etter vedtak i representantskapet.

3. Legge frem budsjett for representantskapet basert 
på en forholdsmessig utjevning av investering og drift 
mellom kommunene i forhold til folketallet.

4. Ansette administrativ leder. 

5. Velge hvilke av styrets 2 medlemmer som kan forplikte 
styret med sin underskrift. 

6. Styret kan meddele prokura.

§ 8 Endringer i samarbeidsavtalen

Endring av samarbeidsavtalen kan bare gjøres på ordinært eller 

ekstraordinært representantskapsmøte. For at endring av sam-

arbeidsavtalen skal være gyldig, må minst 2/3 av de frammøtte 

med stemmerett stemme for endringen.

Endring av § 1 ved opptak av nye deltagere krever samtykke fra 

alle deltagende kommuner.

§ 9 Uttreden – oppløsning 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel fra 01.01 

si opp sitt deltagerforhold i Friluftsrådet og kreve seg utløst av 

det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved 

oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de 

midler vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende 

kommune skal videre overta forvaltningsansvaret for sine egne 

eiendommer som Friluftsrådet har hatt ansvaret for. 

Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan bare gjøres på ordi-

nært representantskapsmøte med 2/3 flertall blant de frem-

møtte med stemmerett.

Ved eventuell oppløsning skal forvaltningen av eiendommene 

som Friluftsrådet eier, forvalter og drifter, overføres til de 

respektive kommuner der eiendommene ligger, med tinglyste 

rettigheter og plikter.

Netto likvide midler fordeles etter befolkningstallet fra fore-

gående år.

Ved oppløsning av Friluftsrådet skal Friluftsrådets arkiv over-

føres til Bergen byarkiv.

§ 10 Voldgift

Dersom det oppstår tvist mellom deltagende kommuner om for-

ståelsen av samarbeidsavtalen, skal tvisten avgjøres ved vold-

gift iht. tvistemålslovens kap. 32. Voldgiftsrettens 3 medlemmer 

oppnevnes av førstelagmannen i Gulating lagmannsrett.

§ 11 Ikrafttreden

Samarbeidsavtalen trer i kraft etter vedtak i Friluftsrådets repre-

sentantskapsmøte og når alle deltagerkommunene har godtatt 

avtalen gjennom politisk vedtak. Datoen for dette påføres sam-

arbeidsavtalen under dette punkt. Ikrafttreden fra 01/01/2021.

Denne samarbeidsavtalen er en videreføring av vedtektene for 

Bergen og Omland Friluftsråd, som ble stiftet 29. juni 1937.
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