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Året i friluftsrådet
Også i 2022 var det høy aktivitet i selskapet, og det har vært arbeidet målrettet med 

alle våre formål.

Styret er svært stolt over arbeidene selskapets egen driftsavdeling har gjennomført 

på friluftsområdene Skarvøy (Askøy kommune) og Kyrkjevatnet (Tysnes). Begge områ-

dene ble ferdigstilt sommeren 2022 og fremstår med gode kvaliteter både med tanke 

på grunnarbeid, bygg og andre innretninger. Åpningsseremonier ble gjennomført med 

et stort antall inviterte gjester og representanter fra kommunene.

I Geitvika pågikk grunnarbeider i årets første halvdel i regi av innleid entreprenør. 

Området fremstår nå universelt tilrettelagt med tilførselsveier, toalett og tilkomst 

til sjø. Våren 2023 skal Geitvika ferdigstilles med universelt utformet baderampe og 

grindverksbygg. Styret ser frem til åpning sammen med kommunen til sommeren.

Et stort antall ryddeaksjoner har vært arrangert i kommunene. Frivillige mannskaper 

står for en stor innsats. BOF har deltatt både med administrative ressurser, utstyr 

og økonomiske midler. Å delta i en slik ryddeaksjon er litt av en «øye-åpner». Her får 

deltakerne selv danne seg et inntrykk av plastens utbredelse i naturen. Holdninger og 

kunnskap om god avfalls-håndtering tilegnes. Dette vil kunne hjelpe til at plasten ikke 

havner på avveie i naturen.

Takket være arbeidet til våre samarbeidspartnere i kommunene, idrettslag og andre 

organisasjoner har et stort antall barn og unge også i 2022 fått muligheten til å delta 

på friluftsskoler- og leire. Ved å benytte søknadsordninger BOF har tilgang til, kan slike 

tilbud delfinansieres og kostnaden for familiene holdes på et lavere nivå. Tilbudet til 

barna er svært populært – her får de virke i naturen og lære seg vannaktiviteter, fiske, 

matlaging ute og mye mer.

I rollen som skipsreder har selskapet i år nedlagt et større arbeid enn vanlig ved revi-

sjon av sikkerhetsstyringssystemene for arbeids-båtene. Prosedyrer og retningslinjer er 

gjennomgått, oppfølging av vedlikeholdsrutiner er digitalisert og besetningen har gjen-

nomgått sertifisert opplæring.

Ny og egenutviklet hjemmeside ble publisert med selvbetjent bookingsystem for kyst-

ledhusene og moderne betalingsløsning.

2022 – Frivillighetens år
Med støtte fra fylkeskommunen inviterte selskapet sine frivillige tilsynskontakter til 

temadag på Helleneset den 5. november 2022. Da fikk de frivillige anledning til å utvide 

sitt nettverk, hente kunnskap, erfaring og idéer fra hverandre. Temadagen var god 

besøkt og vi fikk gode tilbakemeldinger.

Selskapet 
Nye økonomiske tider omgir oss. 2022 var preget av sterk prisvekst og økende rentenivå. 

For mange vil nok også 2023 bli krevende. Selskapet forstod de endrede rammebetingel-

sene tidlig i 2022. For å beskytte likviditet og økonomi mot de endrede forhold iverksatte 

bedriften tidlig tiltak som omfattet økt inntjening, frivillig avgang, utsetting av planlagte 

prosjekter, reforhandling av avtaler og strengere innkjøpspolicy. Tiltakene har medført at 

Å delta i en ryd-

deaksjon er litt 

av en «øye-åp-

ner».

SKARVØY: Åpning av 

Skarvøy friluftsområde. 

STYRETS ÅRSMELDING

Friluftslivsåret 2022
Friluftsliv er populært i befolkningen. Styret noterer seg at myndighe-

tene ennå ikke makter å følge opp sine målsetninger som kom med 

friluftsmeldingen i 2016. Dette bekreftes langt på vei gjennom stats-

budsjettet for 2023. Her ser vi at friluftslivet ikke prioriteres høyt nok 

med store reduksjoner denne gang i to enkeltposter: 

Midler til statlig sikring av friluftsområder er redusert fra 30,9 mill kr i 

2022 til 21,3 i 2023 (en reduksjon på 9,6 mill kr tilsvarende 31%).

Midler til bekjempelse av marin forsøpling er redusert fra 50,3 mill kr 

i 2022 til 30,5 mill kr i 2023 (en reduksjon på 19,8 mill kr tilsvarende 

39%).

Styret stiller seg uforstående til nedskjæringene og oppfordrer regje-

ring og storting til å arbeide aktivt for å forbedre de økonomiske ram-

mebetingelsene for friluftslivet.
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likviditeten er vesentlig styrket og et regnskap som viser 

mindre-forbruk. Budsjettet for 2023 viser at selskapet vil 

være i stand til å oppfylle sine driftsmessige forpliktelser 

også i 2023.

For 2022 noterer styret seg at det er positive avvik mellom 

budsjett og regnskap. De positive avvikene skyldes både 

at selskapet sikret seg høyere inntekter og reduserte 

kostnadene gjennom ulike tiltak. For prosjekter som ikke i 

sin helhet ble gjennomført i 2022 vil det påløpe kostnader 

også i 2023.

Det har ikke vært interne eller eksterne forhold som har 

medført at selskapet ikke har kunnet arbeide mot sine 

målsettinger iht formålsparagrafen i samarbeidsavtalen. 

Selskapet har målsetning om høy etisk standard for det 

interne og det eksterne arbeidet. Selskapets instrukser 

omhandler vårt forhold til kunder og leverandører, offent-

lig innkjøpsverk, god forretningsskikk, varsling av kritikk-

verdige forhold og taushetsbelagte forhold. Bedriften 

etterstreber etterlevelse av den etiske standarden.

BOF har godt arbeidsmiljø. Andelen kvinner ved utgangen 

av 2022 er på 18%. Sykefraværet målt i tapte dagsverk var 

4,9 % prosent, en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2021. 

Bedriften har 17 ansatte i 16 årsverk. To menn arbeider 

deltid (40% og 60%), en kvinne har midlertidig ansettelse. 

Det er ikke observert ufrivillig deltid blant ansatte. En 

kvinne har tatt ut 10 måneders foreldrepermisjon.

Selskapet arbeider for å ivareta aktivitetsplikten 

mtp kjønnslikestilling og diskriminering. I bedriftens 

HMS-håndbok beskrives rutinene i selskapet og hvordan 

bedriften jobber for kjønnsbalanse, likestilling og mot 

diskriminering.  Selskapet gjennomgår en årlig rutine hvor 

det kartlegges forhold og årsaker som kan medføre risiko 

for diskriminering og virke hindrende for likestilling. Det er 

kartlagt forhold det fysiske arbeidsmiljøet hvor nødven-

dige tilpasninger er utført (f.eks dusj/garderobeforhold og 

bruk av hjemmekontor) samt tiltak for å redusere lang-

tidssykefravær ved tilpasning av arbeidstid og arbeids-

oppgaver.

Justert for ansiennitet og kompetanse (utdanningsnivå) 

er det ikke observert vesentlige forskjeller i lønnsnivå 

mellom kvinner og menn.

Det er gjennom rekruttering av nye medarbeidere kjønns-

balansen kan påvirkes. Kvinner oppfordres til å søke. SKOGRYDDDING : Rydding av skog i Brunestykket friluftsområde i 

Bergen.GAPAHUK: Ny gapahuk i Kyrkjevatnet friluftsområde.

RYDDEAKSJONER: Et stort antall ryddeaksjoner har vært 

arrangert i kommunene. Frivillige mannskaper står for en stor 

innsats.
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I 2022 har det ikke vært nye rekruteringer. Selskapet 

utviser fleksibilitet i ansettelsesforhold slik at både 

kvinner og menn kan tilpasse sin arbeidstid gjennom 

fleksible ordninger. Likestilling omfatter også selska-

pets 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.  

Det har vært rapportert om fire mindre uønskede hen-

delser i 2022 – alle uten personskade eller stor skade 

på utstyr. Tiltak har blitt gjennomført for å redusere 

sjansene for slike hendelser i fremtiden. Selskapet 

har instrukser og rutiner som ivaretar arbeidsmiljø og 

etiske standarder.

Stor takk til våre ansatte og samarbeids-
partnere
Styret ønsker avslutningsvis å rette en stor takk til 

ansatte 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 for-

utsetning for de gode resultatene som skapes.

Styret ønsker også å rette en takk til våre samarbeids-

partnere, inkl. deltaker kommuner, Miljødirektoratet, 

Friluftsrådenes Landsforbund, dugnadsgjenger, 

oppsynsfolk, foreninger og de mange frivillige mann-

skaper. Det gode samarbeidsmiljøet har vi alle skapt 

sammen og det har gitt mange gode resultater vi alle 

kan vise til.

En spesiell takk rettes i år til Vestland fylkeskommune 

v/ Hovedutval for kultur, idrett og inkludering. Fylkes-

kommunen har vært en svært god støttespiller for 

friluftsrådet gjennom mange år. I 2022 ble dette enda 

en gang bekreftet ved en (permanent) tildeling på 2,6 

millioner kroner til fylkets friluftsråd.

Leseren av årsrapporten vil finne en rekke artikler som 

belyser det arbeidet som BOF og våre samarbeids-

partnere har utført, 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!

BADEBØYER: Bøyene blir hentet inn, spylt og klargjort for 

neste sesong på Helleneset i Bergen.

PADLEHUK: Fundamenteringsarbeid og oppsetting av 

padlehuk i Io friluftsområde i Alver kommune.

HOGGST: Rydding langs gangveien i Hissøyna friluftsområde 

i Øygarden. STABLING AV VED: Fjerning av sitkagran på Hissøyna, blir til ved – for de som leier kystledhuset på Hissøyna.  

GODE SAMARBEIDSPARTNERE: Statssekretær Aleksander Øren Heen og Erlend Smedshaug fra Klima og Miljødepartementet, og 

representanter fra Fylkeskommunen, Vestkystparken, Bergen kommune, Askøy kommune og Bergen og Omland Friluftsråd – deltok 

på befaring med Skjærgårdsjenestens arbeidsbåt «Frifant» rundt Askøy.  
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Fylkeskommunen 
- ein trygg og trufast partner

I omskiftelege tider har Bergen og Omland Friluftsråd hatt éin konstant og 

trygg partner i verksemda si. Vestland fylkeskommune.
Tekst og foto av: Knut Langeland

– Det er fordi vi opplever at vi får så mykje att for pengane 

vi løyver og samarbeidet vi nyt godt av, seier Britt Karen 

Spjeld.

Ho er i dag seksjonssjef for fysisk aktivitet og inkludering 

i avdeling for kultur og folkehelse. I 17 år har ho arbeidd i 

fylkeskommunen, med ulike titlar og i avdelingar som har 

skifta namn og blitt tillagt nye oppgåver. Men også Britt 

Karen Spjeld har hatt nokre konstantar i livet og i arbeidet 

sitt. Kjepphestar, om du vil. Ein av dei har vore å bidra til 

aktivitet, til folkehelse og trivnad for alle som bur i Vest-

land.

Ekstraløyving

Britt Karen er svært begeistra for den jobben BOF gjer. 

“Superpositiv” er uttrykket ho brukar. Difor har fylkes-

kommunen stilt opp med ei ekstraløyving på 2,6 millionar 

kroner til friluftsråda i Vestland i ei tid med auka kostna-

der til materialar, drivstoff, straum osb. Idretten og kul-

turinstitusjonane har fått kompensert dette gjennom til 

dømes straumstøtte. Friluftsråda har ikkje fått.

– Denne auken på 2,6 millionar kroner er ikkje midlertidig, 

den er varig. Det viser at politikarane både ser og verdset 

friluftsråda, seier Spjeld. Ho legg til at tilskotet er mellom 

dei fylkeskommunen er aller mest glad for å gi.

– Fordi det gir avgjerande føreseielegheit for friluftsråda.

Ekstraløyvinga kjem heller ikkje med føringar. Det viser, 

ifølgje Spjeld, at fylkeskommunen har tillit til at frilufts-

råda sjølve veit å nytta midlane på best mogleg vis.

Tilrår fleire kommunar å slutta seg til

Fylkeskommunen ser gjerne at fleire kommunar sluttar 

seg til og blir medlemmer i BOF. Nett no pågår det ein 

prosess overfor fleire kommunar. Også til dette arbeidet 

har Fylkeskommunen løyvd pengar.

– 450.000 kroner er sett av til dette arbeidet for heile 

Vestland. Vi ser optimistisk på det og håpar at tre-fire nye 

kommunar vil søkje om medlemskap i BOF, seier Spjeld, 

som ut frå eiga røynsle ikkje ser grunn til noko anna enn å 

tilrå det.

– BOF har krafta og kompetansen, seier Britt Karen.

BRITT KAREN SPJELD: Fylkeskommunen ser gjerne at 

fleire kommunar sluttar seg til og blir medlemmer i BOF. 

BRITT KAREN SPJELD: Seksjonssjef for fysisk aktivitet 

og inkludering i avdeling for kultur og folkehelse. 

– Der vi har friluftsråd, der har vi også flest statleg sikra 

friluftsområde, og nettopp friluftsområde er ein type 

anlegg som betyr mykje for folk, legg ho til.

“Elskar jobben sin”

Ho uroar seg over reduserte statlege løyvingar, for det er 

mange gode søknader og tiltak som Fylkeskommunen 

gjerne skulle vore med å understøtta. På si side er ho 

dagleg oppteken av å utfordra staten til å leggja meir 

midlar i friluftsarbeidet. Hjå BOF gler ho seg over fråveret 

av sutring og den pragmatisk og løysingsorienterte linja 

som ho opplever blir valt. Ingen er som BOF i stand til å 

utforma velgrunna søknader om til dømes spelemidlar, 

ifølgje Britt Karen Spjeld.

Ho held tett personleg kontakt med BOF, og opplever ein 

arbeidsplass prega av positivitet og trivnad.

– Ingen sluttar i BOF. Dette er menneske som elskar 

jobben sin, arbeidsplassen sin og jobben dei utfører. 

“Dette får vi til”, synest å vera parolen dei lever etter, seier 

Britt Karen Spjeld, som også er imponert over korleis BOF 

greier å knyta til seg lokale samarbeidsaktørar til frilufts-

områda dei forvaltar.

Leiarrolle innan marin forsøpling

Og når Fylkeskommunen initierer tiltak, som den pågå-

ande registreringa og graderinga av ro- og padleruter i 

Vestland, ja, då følgjer BOF opp med velvilje, kompetanse 

og arbeidskraft.

– Det er ein veldig strukturert og målretta organisasjon, 

seier Spjeld, som også viser til den leiande rolla som BOF 

har teke når det gjeld marin forsøpling.

– BOF tok ei koordinerande rolle overfor offentlege etatar 

og private aktørar. Dei har vore ein pilot som har bidrege 

til auka kunnskapsnivå. BOF har gjennom dette teke eit 

utvida samfunnsansvar, seier Britt Karen Spjeld.

Seksjonssjefen er ikkje heilt ferdig med skryten. Også når 

det gjeld Vestkystparken, samarbeidstiltaket som i 2022 

fylte 25 år, og som foreiner fleire friluftsråd i Vestland og 

Rogaland, har BOF si rolle som pådrivar og samlande kraft 

vore uvurderleg.
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Hjartet brenn for Gullbotn
Det snøar lett i Gullbotn. Barskogen tek den kvite julepynten på seg att. I 

garasjen brummar trakkemaskina. Snart skal det bli løype til folket.
Tekst og foto av: Knut Langeland

Alf Einar Holdhus (71) har festa ein mutter. No kliv han på 

plass i styrehuset og får belta til å rulla på den meir enn 20 

år gamle trakkemaskina. Den er overmoden for utskifting.

– Heldigvis har kommunen funne rom for ei ny maskin i 

neste års budsjett, smiler løypekøyraren.

Livslang kjærleik

Så lenge han kan hugsa, har han hatt ei rolle i arbeidet 

med friluftsområdet i Gullbotn. Ja, her fann han trivnad 

og meining lenge før det vart nettopp eit friluftsområde. 

Tanta, Hildur, dreiv turistheimen. Om ho vert det sagt at 

ho tok seg fri éin dag i året. Første juledag. På hi sida av 

vegen bygde faren til Alf Einar hus. Under bygginga budde 

familien i eit tilbygg til garasjen, der trakkemaskina no 

står. Alf Einar er van med enkle kår og hardt arbeid. Og 

plassen Gullbotn ligg hans hjarte nær.

Han har ikkje tal på kor mange gonger han har trakka spor 

for skifolket, eller bidrege med anna arbeid for å syta for 

trivnad og rammevilkår for brukarane av friluftsområdet. 

Dei siste 15 åra er det han åleine som har hatt hovudan-

svaret, med eit par vikarar til å steppa inn når han sjølv er 

sjuk eller forhindra.

Han er ikkje heilt frisk i dag heller, der han snufsar i førar-

setet. Halsen er sår, og stemma ber ikkje som ho brukar. 

Men høgmælt har no Alf Einar aldri vore.

Han skryt over samarbeidet med BOF, som forvaltar 

friluftsområdet på vegner av kommunen.

Gullskrift

– Dei er stort sett kjapt på pletten når eg melder frå om 

arbeid som må eller bør gjerast. Men mykje av jobben er 

det no eg som gjer.

Han har jakke med Gullfjell IL i gullskrift på ryggen, og 

har sjølv skrive seg inn med gullskrift i idrettslagets snart 

hundre år lange historie. Sidan han var 16 år gammal har 

han site i styret i idrettslaget. I dag har laget rundt hundre 

medlemmer, dei fleste av dei driv med skihopp, eller er 

foreldre til dei som hoppar. Fire små bakkar har eldsjelene 

sett opp attmed den opphavlege bakken. Til helga skal det 

vera renn.

– Det er godt å sjå at det blir brukt og teke vare på, seier 

Alf Einar.

Alf Einar hugsar frå sin eigen oppvekst korleis han og 

dei andre utøvarane sjølve trakka storbakken, som i dag 

framstår som sjølvaste Monsterbakken samanlikna med 

dei fire små. Ofte vart det meir trakking enn hopping. Alf 

Einar meiner persen var 27-28 meter, noko bak bakkere-

korden på 38 meter.

– Eg vart aldri nokon storhoppar, klukkar Alf Einar.

Treng nytt toppdekke

Han manøvrerer trakkemaskina med rutinert hand. Oppo-

ver og nedover går det. Flat mark er det lite av i Gullbotn. 

Her og der må han lirka og ryggja for å klara svingen. Det 

er ikkje betre snødekning enn det må vera. Innimellom 

ristar det godt inne i cockpiten.

– Det er fordi toppdekket er så ujamt og slite. Kunne 

eg fått eitt ynskje oppfylt, så måtte det vera å få nytt og 

jamnare toppdekke. Det ville gjera at skianlegget oftare 

kunne nyttast, seier Alf Einar.

Runden nærmar seg slutten. Vi passerer både varmestova 

og utedoen. Begge deler har gjort friluftsområdet meir 

brukarvenleg, men viktigast er no dei naturgitte kvalite-

tane.

Godt besøkt

Gullbotn har i lange tider vore eit ynda utfartsområde 

for bergensarane. Alf Einar Holdhus fortel at det ofte var 

mykje liv og leven. Sjølv om han og familien var dei einaste 

som budde fast her oppe, 250 meter over havet, sakna 

han aldri kameratar å leika med.

Midt på åttitalet kom lysløypa. Traseen vart teikna av ei 

anna eldsjel, Olav Skulstad, som gjekk bort i fjor. Sidan 

har friluftsområdet, som ein gong låg under Haus preste-

gard, vore ein godt besøkt plass både sommar og vinter. 

For Holdhus som løypekøyrar og eldsjel er det ei glede å 

oppleva korleis både vaksne og ungar trivest i naturen. 

Han meiner den kanskje viktigaste kvaliteten til frilufts-

området er at det er så barnevenleg.

– Tilbakemeldingane frå brukarane er mi betaling, mi driv-

kraft. Det er kjekt å sjå at ungar får høve til å gå på ski. Det 

er ikkje sjølvsagt lenger. Og så har eg jo ei sterk tilknyting 

til denne plassen. Det var her eg voks opp, minner Alf 

Einar om.

Lagar helst sitt eige spor

Dei siste 49 åra har han budd på Trengereid, men han 

eig framleis barndomsheimen, og ei lita stripe av han og 

broren sin eigedom ligg innanfor grensene til friluftsområ-

det. Minnene frå oppveksten er sterke. Han er glad for at 

han i pensjonistlivet sitt har høve til å svinga oppom.

– Det er kjekt å ha noko å gjera på, seier Alf Einar Hold-

hus, som ironisk nok likar seg best i terreng som ikkje er 

sporsett.

– Eg likar best å laga mitt eige spor. Ofte går turen opp 

mot Trengereidhotten og i området rundt. Der likar eg 

meg godt.

Men stundom har han knapt tid til å prioritera eigne turar. 

Vinteren for fire år sidan køyrde han løype i fem månader 

samanhengjande.

Like travelt blir det kanskje ikkje denne sesongen, 

men det snøar framleis i Gullbotn når trakkemaskina 

blir parkert i garasjen. Tettare no, så tett at dei yngste 

furubuskene lutar med toppen. Jau, det blir visst ei runde 

i morgon også.

20 ÅR GAMAL TRÅKKEMASKIN: Overmoden for utskifting.

I FØRARSETET: Alf Einar Holdhus.
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Frå forbode land til 
ynda turmål

I meir enn hundre år var Skarvøyna 
ytst i Herdlafjorden forbode land. No 
er det i ferd med å bli eit ynda turmål.
Tekst av: Knut Langeland

– Eg hugsar masse gule skilt. Vi vågde knapt å nærma oss. 

Sigve Eikeland frå Rossland smiler. Han er 56 år no. Ein 

sjøens mann har han vore så lenge han kan hugsa. Sin 

første båt kjøpte han lenge før han var tenåring. Den har 

han framleis, saman med fleire andre båtar. To kajakkar, 

ein robåt og eit par med motor.

Mystikk

Skarvøyna ligg ikkje langt frå barndomsheimen. Ut vågen, 

rundt neset og beint nordover forbi Øpso, og, vips, så er 

du der. Det var gode fiskeplassar rundt Skarvøyna, og øya 

sjølv hadde ein aura av mystikk, utilgjengeleg som ho var.

Som del av eit eineståande topografisk kringvern, ligg 

nemleg Skarvøyna der fjorden sluttar og havet byrjar. 

Det norske forsvaret såg tidleg øyas strategisk viktige 

potensial, og i 1902 vart Skarvøyna ein del av “Bergens 
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ytre befestninger”, med bygningar, bunkerar, siktestasjon, 

lyskastarar og batteri. Steg for steg vart forvarsanlegget 

utbygd, med eit omfattande internt vegnett mellom dei 

ulike installasjonane.

Fine, tørrmurte vegar og talrike tufter er i dag synlege 

etter den militære aktiviteten, som også omfatta ein 

fangeleir som tyskarane etablerte under okkupasjonen. 

Men i dag er fred den nærliggjande kjensla når du kjem 

til Skarvøyna. Det er Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) 

som legg til rette for dagens bruk av øya. Her har dei sett 

opp padlehuk, toalett, bord og benkar, og dei to kaiane er 

oppattmurte og rehabiliterte. På ei av dei militære tuftene 

er eit grindverksbygg sett opp. Her har mellom andre 

Sigve Eikeland gjort ein stor dugnadsjobb saman med 

andre medlemmer av Rossland og Omegn Båtlag, ofte 

omtalt som RO Båtlag - “laget for maritim trivnad”.

Byrja med ved til bål

Det byrjar likevel å bli mange år sidan Sigve og kompisane 

vågde seg i land for første gong. Allereie på byrjinga av 

2000-talet var dei ein liten gjeng som, rett nok utan offi-

sielt løyve, og utan anna mål enn å skaffa seg litt bålved, 

tok til å rydda skog på øya. Ho var på den tida aldeles 

overgrodd.

I sør vart det etter kvart såpass ope at det vart brukande 

for utflukter. Både båtlaget og andre som var innom, 

bidrog til dette. Då BOF tok over utviklinga av frilufts-

området, vart båtlaget spurt om dei ville bidra både med 

dugnadsarbeid og tilsyn. Slik har det seg at Sigve og ei 

handfull andre har brukt mykje tid med måling, snikring, 

taktekking og anna arbeid.

– Det har vore mange seine kveldar, men kjekt og gje-

vande, seier Sigve på vegner av eit lite, men dedikert 

arbeidslag.

Det meste av skogryddinga er det BOF som har teke 

ansvar for, godt assistert av beitande villsauar. I dag er 

landskapet nesten parkaktig, med open eng og berre 

spreidd skog mellom kaien i sør og kaien i vest.

– BOF rådførte seg med oss, men dei hadde nok ei formei-

ning om korleis dei ville ha det, seier Sigve Eikeland, som 

stadig bidreg med innspel og idear.

Stor pågang

Saman med kompisen, Jan Ove Eide, er det Sigve som har 

gjort den største frivillige jobben på Skarvøyna. Framleis 

held dei på med ferdiggjeringa av grindverksbygget. Nett 

no er det skiferen på taket dei held på med. Sidan skal det 

snikrast benkar og bord og annan innreiing.

Sigve er svært nøgd med arbeidet som er gjort, og med 

samarbeidet med BOF. Det vart veg i vellinga då BOF kom 

inn med kompetanse, maskiner og arbeidskraft. No er 

Skarvøyna lys og innbydande og utstyrt med nyttig, men 

nøktern infrastruktur. Talet på besøkande har sjølvsagt 

auka monaleg.

– Det er veldig mange som oppsøkjer Skarvøyna. Folk på 

dagstur, men også på overnatting. Nokre i kajakk, andre i 

robåt eller motorbåt. Skarvøyna er lett tilgjengeleg og kan 

nåast frå mange kantar, seier Sigve.

– Haka med populariteten er at ein kanskje ikkje når ut før 

det er oppteke, legg han til med eit smil.

Verna

Gamle bilete viser ei naken øy med mange bygg, vegar 

og militære installasjonar og, framfor alt, stor aktivitet. 

Øya, inkludert dei to Parisholmane i sør, er i dag verna 

som militærhistorisk landskap, men alle er velkomen til å 

leggja til og stiga i land og nyta freden, utsynet og inn-

trykka som ei øy med så rik og variert historikk har å by 

på.

Skarvøyna ligg slik til at fleire tilsvarande friluftslivsom-

råde er innanfor rekkjevidd. Mellom desse er Uttoskavå-

gen, Skageneset og Ytstøyna. Også på Io er det satt opp 

ein padlehuk.

SIGVE EIKELAND: Rossland og Omegn Båtlag bidreg med dugnadsarbeid og tilsyn på Skarvøy.

GRINDABYGG: Båtlaget held på med fediggjering av grindverksbygget i Skarvøy 

friluftsområde.
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Inspirasjon til meir 
roing og padling
Har du kajakk eller robåt? Likar du å ta deg fram for eiga muskelkraft? Kvir du 

deg litt for å leggja i veg inn i det ukjende? Fortvil ikkje! Eit pågåande prosjekt 

i regi av Vestland fylkeskommune skal gjera det lettare for slike som deg.
Tekst av: Knut Langeland

Ro- og padleruter i Vestland er det smålåtne, men likevel 

løfterike namnet på prosjektet, som altså er igangsett av 

Vestland fylkeskommune. Prosjektet tar mål av seg til å 

kartleggja og gradera ro- og padleruter, men også til å syta 

for at det blir tilrettelagt for desse aktivitetane.

Ein terskel

Sjøen ligg der, det er no berre å setja båten utpå og leggja i 

veg, tenkjer du kanskje?

Ja, for somme er det akkurat så enkelt. For andre skal det 

mobiliserast både vågemot og kunnskap før dei tek sjan-

sen og gir seg i kast med bølgjene. I praksis er ikkje fjorden 

like tilgjengeleg for alle. Det er det dette prosjektet tek 

sikte på å få gjort noko med.

Anders Søyland er prosjektleiar i fylkeskommunen for pro-

sjektet. Han fortel at tilsvarande arbeid er blitt utført både i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune og i Oslofjorden, med 

svært godt resultat.

– No samlar vi informasjon om kva som finst av ro- og 

padlemoglegheiter i Vestland. I neste runde er planen å 

gjera denne informasjonen lettare tilgjengeleg for folk flest, 

seier Søyland.

Tilskot

Vestland Fylkeskommune tildelte i fjor haust tilskot til 

kommunar og friluftsråd som var interesserte i å bli med 

på prosjektet. 24 kommunar fekk tilskot (anten direkte 

eller gjennom friluftsråd) til å kartleggja og gradera ro- og 

padleruter. Padlerutene skal graderast i tråd med nasjonal 

graderingsmetodikk og registrerast i Norges Padleforbund 

sin komande padleapp. Den vil bli lansert i løpet av våren.

– Det vil då bli enkelt for publikum å finna informasjon om 

kor det er fint å padla, kva slags tilrettelegging og infra-

struktur ein finn langs padlerutene og kva ferdigheiter som 

krevst for å padla ei rute, seier Søyland.

Men prosjektet stoppar ikkje ved kartlegging og gradering. 

Det er også eit mål at padlerutene skal bli lettare tilgjenge-

lege, og at det skal vere mogleg å leggja ut på lengre turar. 

Då må det vera råd å overnatta undervegs.

Tilretteleggingstiltak

Fylkeskommunen har difor sytt for å dela ut midlar til 

tilretteleggingstiltak. Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) 

er mellom dei som har motteke slike midlar. Eit anna 

aktuelt tilretteleggingstiltak er det til dømes å setja opp 

informasjonstavler ved startpunkt. Også utsettingsbryggjer 

og padlehukar er på lista over tiltak som vil bidra til å gjera 

desse ro- og padlerutene mest mogleg brukarvenlege. BOF 

har allereie sett opp nokre padlehukar, og fleire er under 

planlegging.

– I den første fasen av prosjektet, som vi er inne i no, har 

hovudfokuset vore kartlegging og gradering, men etter 

kvart vil det bli meir fokus på tilrettelegging og informasjon 

om padlerutene, fortel Søyland.

Vil nå alle

Målet med prosjektet er at alle som ønskjer å oppleva Vest-

landskysten frå ein robåt eller ein kajakk, skal få sjansen til 

det.

– Særleg ønskjer vi gjennom prosjektet å nå fram til dei 

som ikkje er så aktive padlarar eller roarar frå før, men som 

kanskje har våttkort og kan tenkja seg å padla eller ro meir. 

Vi trur det særleg er denne gruppa som har behov for god 

tilrettelegging og informasjon om kor det er mogleg å finna 

lette ro- og padleruter. Vi har også eit mål om å gjera roing 

og padling meir tilgjengeleg for menneske med nedsett 

funksjonsevne, seier Anders Søyland.

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: Tilretteleg-

ging og synleggjering av 

turruter i sjø og vassdrag.

PADLEHUK PÅ SKARVØY: BOF har motteke midlar fra Vest-

land fylkeskommune til kartlegglegging og tilretteleggingstil-

tak for padlarar og roarar.
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Geitvika - ein 
etterlengta 
oase

I meir enn 20 år har Bergen og Omland Friluftsråd arbeidd med å 
realisera oppgraderinga av Geitvika friluftsområde på Straume 
på Sotra. No er det etterlengta friluftsområdet klart til å takast i 
bruk.

GEITVIKA FRILUFTSOMRÅDE: 

Tilkomsten til friluftsområdet er 

universelt utforma. 

  

Tekst av: Knut Langeland
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– Det har vore ein lang prosess, fortel Dag Seter, dagleg 

leiar i BOF. Han er på befaring i friluftsområdet, der det 

enno pågår ein del rydding og vegetasjonsrensk.

Omfattande tilrettelegging

Det er ein liten oase som openbarar seg når du kjem ned 

til sjøkanten på vestsida av Straume. Oppe på flaten og 

nordover mot senterområdet er det industri- og idretts-

anlegg, asfalt, vegar og infrastruktur som er det domine-

rande, og ikkje særleg tiltalande, visuelle inntrykket. Når 

du kjem ned til sjøen, er det bølgjeskvulp og fuglekvitter 

som tek merksemda, i tillegg til eit omfattande tilretteleg-

gingsarbeid som no nærmar seg slutten.

Frå parkeringsplassen er det bygd ein universelt utforma 

grusveg ned til sjøen. Vidare i strandkanten er det murt 

opp eit flott amfi, som også gir lett tilgang til den nordlege 

delen av friluftsområdet. Her stod det tidlegare ei hytte 

og eit naust. Det er no fjerna. Også i den søre delen av 

området er ei gamal hytte teken bort, men det tilhøyrande 

naustet står framleis og er i BOFs eige.

Kamp om plassen

Like ved parkeringsplassen er det sett opp eit toalett. I 

sør skal det setjast opp eit grindverksbygg på dei oppatt-

murte tuftene etter den gamle hytta. På neset like ved er 

eit stupebrett allereie på plass. På fine sommardagar er 

det lett å sjå for seg at det kjem til å bli kamp om plassen 

på den fine plenen som er etablert like inntil stranda.

– Dette er ei grøn lunge i eit elles industrielt prega miljø. 

Det har vore eit langt lerret å bleika berre å få hand om 

dei eigedomane som ligg innanfor det noverande frilufts-

området, fortel Dag Seter.

To av dei fem eigedomane er kjøpt. To andre er ekspro-

pierte, medan den siste er gitt vekk gratis av eit selskap 

OPPDRAG PÅ ANBOD: Det er Hjartøy Entreprenørforetning 

som har hatt abeidet med å tilretteleggja området.

BADERAMPE: Utplassering av baderampe for rullestolbru-

karar gjenstår. 

som heiter Solli eigedom. Det same selskapet har plan-

lagt å byggja eit næringsbygg attmed parkeringsplassen. I 

dette næringsbygget skal det etter planen koma toalett og 

dusj for friluftsområdet, men det er uvisst når dette kan 

realiserast. Truleg ligg det langt fram i tid.

Først nord, så sør

Allereie før årtusenskiftet vart dei første planane for 

Geitvika friluftsområde lufta. Den første skriftlege avtalen 

vart signert i 2003. No er resultata av ein lang prosess 

endeleg synlege i terrenget.

– Det er første byggjetrinn, dette, fortel Dag Seter.

– I neste byggjetrinn er det den søre delen av området 

som skal tilretteleggjast. Litt skogrydding er allereie 

gjennomført, men tilgangen til området må gjerast lettare. 

Inntil vidare er det litt uvisst korleis dette konkret skal 

gjerast.

I tillegg til mykje tid, er det til no investert nesten fire milli-

onar kroner i arbeidet med Geitvika. Øygarden kommune 

har løyvd 800.000 av desse kronene. Resten er prosjekt-

midlar frå Miljødirektoratet, men ein god slump kjem 

også frå BOF sine eigne budsjett, både i form av midlar og 

arbeidskraft.

Tilgang til sjø

Det er Hjartøy Entreprenørforretning som har hatt arbei-

det med å tilretteleggja området. Ein viktig ting som står 

att før området er fullverdig, er å byggja ein baderampe for 

rullestolbrukarar. Planen er å få den på plass før badese-

songen tek til.

Nils Kåre Skoge, som er Øygarden sin styrerepresentant i 

BOF, er imponert over arbeidet som er gjort.

– Det er ei formidabel tilrettelegging som er gjort. Veldig 

mange har brukt og kjem til å bruka dette friluftsområdet. 

Med all den urbaniseringa som har funne stad i dette 

området, har det vore viktig å sikra ålmenta tilgang til sjø. 

Dette er ein av få plassar der dette har vore mogleg å få til, 

seier Skoge, som er svært nøgd med det Øygarden har fått 

att for medlemskapen sin i BOF.

– Målt mot inngangsbilletten, altså kontingenten som 

kommunen betaler, er det ei stor og viktig investering som 

er blitt gjort.

Foto: Knut Langeland

VEGETASJONSRENSK: BOF rydder tre og annan vegetasjon 

i området.
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Bading med noko attåt
Tekst og foto av: Knut Langeland

Grålysinga er blå, det er vinter. Ein lystig gjeng trassar rim 

og is og frostrøyk og alle andre påtrengjande åtvaringar. 

Med badedrakter i ryggsekkar og handvesker er dei på 

veg til laurdagsmorgonens faste ritual.

Dei er “Badedamene”. På Hjellestad og i Milde-området 

er dei blitt eit omgrep, ein institusjon. Ikkje berre til felles 

kveik og indremedisinsk glede, men til nytte og begeist-

ring for ei heil grend.

– Det har balla på seg, ja, seier Kristin Wiig, pioneren.

Utvida ansvar

Ikkje berre er to blitt til fire, åtte, 16 og etter kvart til meir 

enn 25 heilårsbadarar. Dei har også teke på seg oppgåver 

og ansvar langt ut over det nokon av dei hadde tenkt. Det 

kjem vi attende til, for først skal det badast.

Sommarsdagen kan det yra av liv rundt idylliske Sand-

holna. Friluftsområdet ved Arboretet på Milde fungerer 

som trekkpapir på fine sommardagar. Her er svaberg, 

lagune, grasbakkar, grill og strand. Alt som eit badehjarte 

kan ønskja seg.

Vintersdagen er det godt med plass, men eit titals pra-

tande damer lagar liv allereie på spaservegen mellom 

parkeringsplassen og badeplassen. Dei har sett fram til 

dette heilt sidan sist laurdag, og i dag er det ekstra grunn 

til å gle seg. Vinterdagen er stille og blank, og ei stigande 

sol fargar sørhimmelen rosa. Helga er enno ubrukt. Heime 

ligg tenåringar og ektemenn og sambuarar framleis under 

tunge dyner. Damene frydar seg over alt dei får gjort 

medan dagen enno er ung.

Dyrebar eigentid

Dei kallar det “eigentid”. Slikt er dyrebart for mange 

damer. Dei har ikkje så mykje av det. I ei gruppe som 

dette, blir eigentida ekstra meiningsfull. Endå om alders-

spennet er betydeleg (30-60 år), er samhaldet og felles-

skapen sterk. Damene brukar store ord:

“Inkluderande, uforpliktande, eit eventyr, fantastisk, heia-

gjeng, gladgjeng, ein fristad, ein juvel av eit miljø”. Dette er 

berre eit lite utval av superlativa som journalisten plukkar 

opp i løpet av eit par timar saman med Badedamene. Ikkje 

ein gong ein iskald Fanafjord er i stand til å stilna praten 

eller straumen av godord. Damene har pusta djupt og delt 

sine røynsler med kvarandre når det gjeld å handtera det 

brutale møtet varme kroppar blir utsette for i vinterkaldt 

vatn.

Høgstemt

For det er jo ikkje berre, berre å kle av seg boble og dun 

og goretex og ull og stillongsar, for så å jumpa uti, og til og 

med nyta det. Men dei insisterer på at det er det dei gjer. 

Gevinsten av vinterbading finst det ikkje så mykje vitska-

peleg dokumenterbar forsking rundt. Det handlar mest 

om private høgstemte opplevingar av badinga. I Sand-

holna er opplevingane, ikkje overraskande, udelt positive. 

Oppstemtheit, godt humør, meistring, sjølvkjensle, lukke. 

Høg produksjon av adrenalin og endorfinar. I kor stor grad 

dette let seg etterprøva, er ikkje godt å vita, men ei mor-

gonstund saman med Badedamene gir god støtte til kvar 

einaste ein av påstandane.

Sosialt er møtene ubetalelege. Kristin Wiig, opphavsper-

son, pådrivar og primus motor fortel korleis badinga 

fungerer som eit lim i lokalsamfunnet. Innflyttarar utan 

nettverk, har fått det her. Daglegdagse problem blir lufta, 

verdsproblem blir løyste. Badedamene kjenner seg dess-

utan trygge nok i denne sosiale fellesskapen til å løfta 

saker av eksistensiell karakter.

Mest latter, men også alvor

– Vi representerer eit gjennomsnitt av samfunnet. Vi blir 

sjuke, vi blir skilte, vi møter motgang. Her kan vi lufta ting i 

plenum eller vi kan ta det i mindre grupper. Kanskje ein til 

ein. Mest er det latter og god stemning, men vi gjenkjen-

ner også alvor, seier Kristin Wiig.

Dagens dukkert er unnagjort. 50 knebøy har gitt varme 

att i skrotten. Damene har flytta seg til Blondehuset i 

Arboretet for kaffi og te. Blondehuset er ikkje vanlegvis 

ein del av ritualet, men då dei tidlegare vaffelseljarane gav 

seg før førre sesong, tok Badedamene like godt over. Frå 

april til oktober selde dei 5800 vaflar, i tillegg til is, brus, 

kaffi, te og sjokolade. Dei har hyrt inn lokal ungdom og gitt 

dei deira første forsiktige skritt inn i arbeidslivet. Badeda-

mene er blitt meir enn ein flokk med lystige badarar.

– Det er ein snøball som rullar, seier Vibeke Stensrud.

Kulturbyggjar

Ho fortel om fleire som engasjerer seg i nærmiljøet. Sjølv 

arbeider ho frivillig på den lokale Bua, der folk kan koma 

og låna utstyr til ulike aktivitetar. Ho har også bidrege til 

å få på plass ei badstue i Mildevågen. Det er eit prøvepro-

sjekt som varer i ein månad. Besøket har vore langt over 

det administrator og bookingansvarleg Stensrud hadde 

venta.

– Kanskje må vi syta for å gjera det permanent!

Badedamene har gått kvar til seg, men om ei veke samlast 

dei igjen, slik dei har gjort i meir enn fire år no, og snart 

er det vaffelsesong att i Blondehuset. Badedamene som 

institusjon er blitt eit kraftsentrum, ein kulturbyggjar og 

ei vitaminpille i lokalsamfunnet, med energi, idérikdom, 

pågangsmot og smittande god stemning.

Det er utruleg kva som kan koma ut av ein dukkert i kaldt 

vatn!

SANDHOLNA FRILUFTSOMRÅDE: «Badedamene» 

er klare for laurdagsmorgonens faste ritual.

EIGENTID: Damene deler røynslene rundt det brutale møtet 

med vinterkaldt vatn.
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Det byrja med ein 
turveg... 
Det byrja med eit ønskje om ein turveg. Resultatet vart eit fullskala 

friluftsområde. Og vel så det.

– Ja, det har balla på seg, humrar Trond Bakkane i Uggdal Bygdalag.
Tekst av: Knut Langeland

Det var i bygdalaget ideen om ein turveg oppsto. Kultur-

konsulenten i Tysnes kommune, Vibeke Stoltz, inviterte 

Bergen og Omland Friluftsråd til å vera med på prosjektet. 

BOF var lette å be. Fire år etter at planlegginga tok til, har 

Uggdal og Tysnes fått eit mykje brukt og omtykt frilufts-

område på ein plass som før var temmeleg utilgjengeleg.

Eit løft

– Heile området har fått eit løft. Opphavleg var planen 

to friluftsområde på kvar sitt nes i Kyrkjevatnet, men så 

kom dagsturhytta på det eine neset. No har vi eit flott og 

variert tilbod til alle brukarane, seier Bakkane.

Han og resten av medlemmene i Uggdal Bygdalag, i sam-

arbeid med Uggdal IL, har lagt ned eit stort arbeid. Ikkje 

berre er ein ny gangveg etablert inn i området, ein gammal traktorveg frå austsida er 

dessutan oppgradert og sett i stand. Såleis kan ein no spasera dei 3,3 kilometrane heile 

vegen rundt vatnet. Turvegen er blitt svært populær, og folk kjem frå heile Tysnes for å 

nytta vegen, friluftsområdet og dagsturhytta.

– Dette er eit område som ved hjelp av vegane er blitt teke i bruk. Historisk har det vore 

nokså utilgjengeleg. Vi ventar at det også skal ta seg opp med bading, seier Bakkane. 

Badeplassen i Kjeviko, litt lenger vest, har iallfall fått konkurranse.

KYRKJEVATNET: Universelt 

utforma gangveg fram til 

gapahuk og baderampe.
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Framifrå samarbeid med BOF

Kyrkjevatnet friluftsområde på Tysnes ligg idyllisk til på 

vestsida av Kyrkjevatnet. Frå friluftsområdet er det utsyn 

mot Uggdal kyrkje på den andre sida av vatnet.

Tilrettelegginga av området omfattar mellom anna dags-

turhytte, tilkomstvegar, stinett, lys og baderampe for rørs-

lehemma. Også gapahuk og toalett, prefabrikkert av BOF, 

er sett opp. Til tilrettelegginga har kommunen engasjert 

ein privat entreprenør, men også BOF si driftsavdeling har 

vore tungt inne, med god hjelp frå dei lokale kreftene. 

Frå friluftsområdet er det lett tilgang til det fine skogsom-

rådet på nordsida av vatnet. Prosjektet er eit samarbeid 

mellom Uggdal Bygdalag, Uggdal Idrettslag, Tysnes Kom-

mune og Bergen og Omland Friluftsråd.

– Samarbeidet med BOF har vore heilt framifrå, seier 

Trond Bakkane. 

Uggdal Bygdalag og Uggdal Idrettslag har hatt ansvaret 

for prosjektering og opparbeiding av ein ny turveg på 830 

meter langsmed Kyrkjevatnet. Denne strekkjer seg frå 

den gamle HSD-garasjen i sør, fram til friluftsområdet, 

som ligg på privat grunn. BOF har inngått ein langsiktig 

leigeavtale med dei tre grunneigarane. Den gjeld i 50 år. 

Avtalen er tinglyst og sikrar ålmenta tilgang til området.

I tillegg har bygdalaget og idrettslaget hatt ansvar for å 

oppgradera til turvegstandard den eksisterande traktor-

vegen på 720 meter mellom friluftsområdet og Myklestad. 

Den nye turvegen på 830 meter skal også lyssetjast med 

solcelledrive lysanlegg. Begge turvegane er ferdigstilte, 

medan lysanlegget er planlagt sett i drift på seinvinteren 

2023.

50 dugnadsfolk

Det står att å opparbeida og lyssetja stikkveg frå turvegen 

og opp til Sauabakkane byggjefelt. Dette vil venteleg stå 

ferdig til påske.

Det er eit omfattande dugnadsarbeid som er lagt ned, 

ifølgje Trond Bakkane. Ei kjernegruppe på fire personar 

har hatt ansvaret for turvegprosjektet, men totalt har 

rundt 50 personar delteke på ulike dugnadar i samband 

med prosjektet.

– Dette arbeidet har mellom anna omfatta rydding av skog 

og vegetasjon, sanering og nedbrenning av ei gammal 

hytte og montering av lysanlegg og bommar. Bygdalag og 

idrettslag har dessutan bidrege med hjelp til både bygging 

og måling av gapahuk og toalettbygg. Kor mange timar 

som samla er lagt ned, har eg ikkje oversyn over, men det 

er mange, seier Bakkane.

Midt i friluftsområdet står dagsturhytta Miklastofa, med 

eit fint opparbeidd nærområde rundt. Den sette Tysnes 

kommune opp i 2021. Hytta vart offisielt opna 22. mai i 

2022.

TellTur

Kyrkjevatnet friluftsområde, med dagsturhytta som 

turmål, inngår i friluftsrådas eige nasjonale turregistre-

ringssystem, TellTur. I kartet på telltur.no finst turforslag 

langs gangveg og gjennom skogsområda mot frilufts-

området i Kjevikjo. TellTur er eit system som byggjer på 

dei same prinsippa som til dømes Stolpejakten og andre 

folkehelsetiltak i regi av ulike organisasjonar.

– TellTur er våre dagars turpostkasse, friluftsrådas elektro-

niske postkassetrim. Det er eit tiltak som skal inspirera og 

motivera folk til å koma seg ut på tur. Vi har turmål i alle 

kommunar som er medlemmer i Bergen og Omland Fri-

luftsråd, mellom anna for å bidra til at folk blir merksame 

på friluftsområda våre, fortel Frithjof Fosse i BOF.

I TellTur kan du finna turmål og registrera resultata dine. 

Du kan konkurrera med deg sjølv eller med andre turgåa-

rar om å nå fleire mål.

DAGSTURHYTTE: På eit av nesa i Kyrkjevatnet er det satt opp dagsturhytte med bål og grill plass ned mot vatnet.

OPNING: Dagsturhytta Miklastofa vart offisielt opna 22. mai  2022.

BADERAMPE: Baderampe 

tilpassa rørslehemma. 
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Skjærgårdstjenesten – 
miljøforvaltningens smilerynke
Oslofjorden var utgangspunktet. Siden har det vi i dag kjen-

ner som Skjærgårdstjenesten, smittet sørover og vestover, 

like til Møre og Romsdal. I høst feiret Skjærgårdstjenesten 

sitt 30-årsjubileum.

Det hele begynte med en satsing fra Miljøverndepartemen-

tet i februar 1992. Satsingen “Oslofjordprosjektet” gjaldt 

Oslofjorden, der det var behov for blant annet å etablere en 

driftsordning for friluftsområdene i og langs fjorden. I tillegg 

var det nødvendig å forhindre tilgrisingen som cruisetra-

fikken bidro til. En rekke cruiseoperatører valgte å dumpe 

avfallet sitt på fjorden, i stedet for å betale for å bli kvitt det 

når de lå til kai.

Ansvarlig for Skjærgårdstjenesten i 30 år 

“Oslofjordprosjektet” ble startet like før Otto Okstad begynte 

i direktoratet. Hans første oppgave ble å følge opp vedtaket 

om å etablere en skjærgårdstjeneste. Siden har Okstad, fra 

sin posisjon i direktoratet, hatt det overordnede nasjonale 

ansvaret for Skjærgårdstjenesten. Det har han ennå.

– Utfordringen med avfallsdumping i Oslofjorden endte med 

et system, der alle cruiseanløp ved Oslo havn ble avgiftsbe-

lagt. Slik var det ingenting å vinne på å kaste avfall på fjor-

den, sier Okstad.

Litt ironisk er det at mannen som holder i trådene for Skjær-

gårdstjenesten, sitter i Trondheim, utenfor det som er tjenes-

tens virkeområde. Okstad humrer. Noen skeptiske røster har 

det nok vært, men han har aldri opplevd det som et problem

Båtbasert drift 

Skjærgårdstjenesten er, enkelt sagt, den båtbaserte driften 

av friluftsområdene. Det er friluftsrådene og kommunene 

som fronter og eier Skjærgårdstjenesten. Dens primære 

oppgave er knyttet til drift av offentlig sikrede friluftsområ-

der. I Oslofjorden, med alle dens holmer og skjær, ble det et 

problem at man ikke hadde et driftsapparat som var tilpas-

set geografien. Det resulterte i blant annet forsøpling.

Prosjektet for Oslofjorden var treårig, men det ble besluttet 

videreført som en permanent ordning. Skjærgårdstjenesten 

spredte seg snart sørover og vestover. I 1997 ble Vestkyst-

parken en del av Skjærgårdstjenesten. I 2018 kom Møre og 

Romsdal med, mens Sogn og Fjordane (Fjordane friluftsråd) 

er den siste tilveksten, etablert i 2020.

– Ekspansjon videre nordover er ikke planlagt. Det er det 

ikke midler til nå, og nødvendig lokal finansiering er heller 

ikke så lett å få til. Behovet er ikke så stort. Antallet frilufts-

områder i nord er mindre, og de blir fulgt opp på en annen 

måte, påpeker Okstad.

Sentral statlig finansiering 

En helt avgjørende del av driften av Skjærgårdstjenesten 

er det staten som finansierer. 50 prosent av driften dekkes 

i utgangspunktet av statlige midler. Den andre halvparten 

kommer fra lokale spleiselag.

Otto Okstad forteller at det til nå ikke har vært nødvendig 

med overtalelseskunst for å opprettholde bevilgningene.

– Nei, Skjærgårdstjenesten har dokumentert sin eksistens-

berettigelse gjennom mange år. Det har vært god politisk 

forankring både lokalt og nasjonalt, og det har vært lett å 

argumentere for å opprettholde størrelsen på budsjettene. 

Det har gjort at driften har vært god og stabil i alle år.

– Jeg bruker å si at Skjærgårdstjenesten er miljøforvalt-

ningens smilerynke. Den løser mange positive oppdrag 

og utfører oppgaver de fleste mener er viktige, nyttige og 

nødvendige, sier Otto Okstad.

Mange oppgaver 

Blant disse er problemstillingen rundt herreløst avfall.

– Marin forsøpling er kommet inn mer og mer som en 

prioritert oppgave for Skjærgårdstjenesten. Mange enheter 

har gjort mye på det fagområdet, sier Okstad, som minner 

om at Skjærgårdstjenesten også har en relasjon til Statens 

naturoppsyn og utfører praktiske tilretteleggingsoppgaver 

for dem.

Også i beredskapssammenheng har Skjærgårdstjenesten en 

rolle. Den er en lokal ressurs og er registrert i et felles 

ressursregister sammen med politi og øvrig redningstjeneste 

mv.

Båt er en del av pakken. Uten båt har du ingen 

Skjærgårdstjeneste. Også uniformering er viktig. 

Skjærgårdtjenesten er, og skal være, gjenkjennbar fra 

område til område.

– Dette er nødvendig for å unngå at andre kommer inn og 

kopierer oss i privat regi. Det har vært noen tilløp. Det ligger 

myndighetsutøvelse i jobben vår. Vi er, og vi skal fremstå, 

som representanter for det offentlige, sier Otto Okstad

“Ensomme riddere” 

Han har det nasjonale ansvaret for en organisasjon han 

beskriver som “ensomme riddere”. Det er 26 driftsenheter 

kysten rundt. Ikke så mange i hver driftsenhet er dedikert til 

Skjærgårdstjenesten, ofte er det bare én eller to pr. båt, 70 til 

75 mennesker til sammen.

– Det blir ikke til at vi møtes så ofte, men i jubileumsåret i fjor 

hadde vi et todagers seminar i november, med felles 

jubileumsmiddag i Stavanger. Når enhetene er så små, er det 

kjekt av og til å føle at man er del av et fellesskap. Jeg tror 

alle satte pris på å møtes, sier Otto Okstad.

På 30 år har organisasjonen “satt seg” som en viktig 

driftsordning med et utvidet oppgavespekter og en stadig 

tyngre og viktigere rolle. Personlig har Okstad trivdes godt.

– Det har vært spennende å være med å skape et enhetlig 

system, med godt samarbeid og godt miljø. Jeg føler at vi har 

lyktes bra med Skjærgårdstjenesten, sier Otto Okstad.

MARIN FORSØPLING: Ryddeaksjon i friluftsområder i Vestkystparken.

30-ÅRSJUBILEUM: Otto Okstad i Miljødirektoratet har det 

nasjonale ansvaret for Skjærgårdstjenesten.
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Sakna i 18 timar, 
funnen på Hissøyna
I heile livet sitt har Mons Marøy (67) vore ein ihuga fiskar. I mai i fjor var det 

nett før havet tok han, men på utruleg vis berga han seg i land på Hissøyna. 

Frå bustaden på Lavikaneset i Telavåg har Mons Marøy 

utsyn over våg og sund. Til det som gir tilgang til havet og 

fluene og fiskeplassane. Til det som er hans lidenskap i 

livet.

Der ute er han godt kjend. Der dreg han lyr og torsk og 

pale. Til seg sjølv, kona og kattane Sokrates og Zico, opp-

attkalt etter gamle brasilianske fotballheltar.

Dreiv med vind og straum

For fem år sidan valde Mons å gå av med AFP-pensjon. 

Sidan har fisking vore ein viktig syssel for den tidlegare 

målaren og sandblåsaren. Rutinert har han manøvrert seg 

fram til fiskeplassane og sluppe snøret ut.

Nett denne morgonen i åttetida i mai 2022 var det dorging 

han dreiv med. Vêret var fint, men brått stod båten fast 

på eit undervasskjer. Mons jumpa ut av båten og ned på 

skjeret for å prøva å lirka båten laus. Det viste seg svært 

komplisert, og først då tidevatnet hadde løfta farkosten 

ti-femten centimeter, losna han frå skjeret. Då hadde det 

teke til å blåsa, sjøen var blitt grovare og båten var allereie 

fylt med vatn, og motoren hadde kortslutta.

Mobiltelefonen hadde han i kaoset som oppstod, mista 

på sjøen. Mons kom seg opp att i båten, som tok til å driva 

med vind og straum nordover. Sitjande på seteryggen, og 

med ein kalesje til å hjelpa seg, lukkast han også i å styra 

den havarerte båten på eit vis.

– Det viste seg at når eg slapp ned den venstre armen for 

å kvila, svinga båten mot venstre. Når eg slapp ned den 

høgre, svinga han mot høgre.

Mot alle odds 

Slik fekk Mons ein slags kontroll over sin eigen lagnad, 

men framleis var han prisgitt slump og samantreff. Sakte 

seig båten nordover. Då Mons såg konturane av eit bygg 

inne på land, var det blitt mørkt. Mons hadde vore søkkvåt 

i mange timar. Han var sliten og i ferd med å bli alvorleg 

nedkjølt.

Kona var i paret sin ferieleilegheit i Spania, men obser-

vante naboar hadde meldt Mons sakna. Lenger sør 

pågjekk det eit omfattande søk etter pensjonisten. Både 

frivillige og profesjonelle deltok, vel vitande om at statis-

tikken ikkje var på den sakna si side. Seinare skulle Mons 

få vita av ein av redningsmennene at av ti tilsvarande søk 

han hadde delteke i, hadde berre to endt med funn av 

overlevande.

Uvitande om desse statistisk sett grimme utsiktene, 

forsto Mons at han måtte halda hovudet kaldt. For å koma 

seg til huset han hadde sett konturane av, måtte han over 

ein molo. Mons overlet båten til elementa og kom seg opp 

på moloen. Her fann han ei redningsbøye som han treiv. 

På innsida av moloen kasta han seg i vatnet att og plaska 

seg mot redninga eit par hundre meter lenger inne. Han 

MONS MARØY: Takkar leitemannskapa. Foto: Knut Langeland.

kraup på land og tok seg inn i det som viste seg å vera eit 

naust på Hissøyna.

Åtte gradar i vatnet 

Mons Marøy var iskald, nedkjølt og i ørska. I naustet fann 

han eit kjøkenhandkle. Han kledde av seg jakken med 

flyteelement og la handkleet over nakken.

– Det kjendest varmt. Eg må ha vore svært kald. Dei sa at 

vasstemperaturen var åtte gradar, seier Mons.

Han duppa, men vakna snart av eit frykteleg rabalder. Det 

var helikopteret til leitemannskapa som hang over han. 

Mons fekk opna eit vindauge på glip og brukte kjøken-

handkleet til å vifta med. Då rabalderet avtok, var Mons 

redd for at redningsfolka ikkje hadde sett han. Han gjekk 

ut av naustet og heldt fram med å vifta. Snart kom det ein 

redningsmann imot han og ville ha namnet hans.

– Mons Marøy, svarte Mons.

Redningsmannen melde over sambandet at “vi har funne 

rett mann, og han lever”!

Fekk endeleg lukka augo 

Redningsaksjonen kunne avblåsast, med lukkeleg utfall. 

Eit 18 timar langt drama var over, men for Mons stod 

likevel mykje att. Med ambulansebåt vart han frakta frå 

Hissøyna til Flesland kai. Undervegs vart dei våte kleda 

klipt av han. På kaien stod ein ambulanse og venta. I den 

var det tre flinke damer som hjelpte han vidare.

– Og endeleg fekk eg lov til å lukka augo. Eg var svært 

trøytt, men på båten hadde eg fått streng beskjed om å 

halda meg vaken, fortel Mons.

I tre dagar vart han liggjande på sjukehuset. Trass i at 

Mons har ulike diagnosar, hadde alt gått fint. Særleg 

overraskande var det for Mons at diabetesdiagnosen ikkje 

hadde fått konsekvensar. Mons hadde berre ete ei skjeve 

til frukost før han la på sjø. Blodsukkermålinga viste like-

vel skyhøge verdiar.

– Eg veit ikkje, men dei forklarte det med at i ekstreme 

situasjonar er det hjernen som overstyrer kroppen. I mitt 

tilfelle hadde adrenalinet sytt for at blodsukkeret heldt 

seg stabilt høgt.

Mons Marøy forsikrar at han slett ikkje har teke skrekken 

etter hendinga. Han har vore på fleire fisketurar i nett det 

same området, no i ny båt.

Takkar leitemannskapa 

– Eg kjøpte bror min sin båt. Min eigen vart kondemnert, 

men heldigvis ikkje før eg hadde funne og fått berga alle 

fiskesakene mine, seier Marøy.

Han trur evna til å halda hovudet kaldt bidrog til at han 

overlevde havariet.

– Det var det første som slo meg. At eg måtte halda hovu-

det kaldt og vera fornuftig. Eg har tru på at viss du gjer så 

godt du kan, då går det alltid bra!

Mons hadde aldri dødsangst. Han var fokusert på å finna 

ei løysing på problemet han hadde hamna i. Men han er 

full av takksemd overfor dei som deltok i søket etter han. 

Eit enormt apparat vart mobilisert då meldinga kom om 

at ein mann var sakna på sjøen. Både dei profesjonelle 

redningsfolka, men også dei frivillige, gjorde ein formida-

bel innsats gjennom mange timar.

– Eg er dei stor takk skuldig. Det er eg alltid nøye med å 

understreka, seier Mons Marøy.

Tekst av: Knut Langeland
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Vellukka 
samling for 
frivillige

Frivillige kom frå fjern og nær, men 
dei fleste sant nok frå Bergen då BOF 
5. november inviterte til samling ved 
hovudkontoret i Hellebakken. 

I overkant av 20 tilsynskontaktar og 
andre dugnadsfolk, mellom anna frå 

Kvam og Austrheim, deltok på sam-
linga. Det representerer rundt ein 
firedel av alle BOFs registrerte frivil-
lige. Dei fordeler seg på dei fleste av 
BOFs 259 friluftsområde i 12 kommu-

nar i gamle Hordaland fylke. 

Enorm ressurs 

Driftsplanleggjar Lars Torgilstveit i BOF stod bak både 

invitasjonen og programmet. Han uttrykkjer stor takk-

semd for innsatsen som dei frivillige legg ned.

– Dei er ein enorm ressurs for oss. Verdien dei tilfører oss, 

både praktisk og økonomisk, er det ikkje råd å tallfesta, 

seier Torgilstveit, som håpar at BOF i framtida skal lukkast 

i å rekruttera endå fleire.

For behovet er stort, oppgåvene mange. Einskildperso-

nar, bygdelag og andre lag og foreiningar gjer allereie ein 

kjempejobb ute på friluftsområda. Men det vil alltid vera 

oppgåver å løysa.

– Di fleire, di betre. Di lenger ein kjem frå Bergen, di vikti-

gare er det med lokale krefter som vi kan lita på og ringja 

til når noko oppstår, seier Torgilstveit.

Inspirasjon og kunnskap

Samlinga i november var meint til både kveik og inspira-

sjon. Lars Torgilstveit varslar at arrangementet fort kan bli 

ei årleg hending, der BOF får presentert planar, nyhende 

og aktivitetar, og der deltakarane kan lata seg inspirera 

gjennom ei djupare forståing av kva BOF held på med i 

smått og stort.

Programmet denne gongen vektla nettopp å presentera 

breidda i oppgåvene som BOF tek på seg.

– Målet vårt var å spreia “den glade bodskapen”. Vi ønskjer 

å nå breiare ut og håpar å rekruttera fleire til å bidra med 

drift og tilrettelegging. Eg trur fleire kan tenkja seg å vera 

med, seier Torgilstveit.

Engasjert

Han fortel at det var ein engasjert gjeng som tok turen til 

Hellebakken i november. Samlinga varte i fire timar.

– Det vart ei god, sosial samling, med kjekke samtalar 

rundt arbeidet med frivilligheit og dugnad i både våre 

friluftsområde og andre plassar, seier Torgilstveit.

Dei frammøtte vart servert pizza og drikke, og samlinga 

var sponsa av Vestland fylkeskommune.
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«Transport av plast 
fra land til hav»
Nytt i 2022, innenfor arbeidet med marint avfall var prosjektet Rene Vassdrag – 

hvor planen er å rydde marint avfall (med størrelse over 2,5 cm) langs prioriterte 

elver og vassdrag i Vestland fylke.
Tekst av: Gudrun Kristin Fatland

Rene Vassdrag Vestland

I september 2022 ble det gjennomført en «kick off» for 

Rene Vassdrag med en ryddeaksjon langs Uskedalselva 

i Kvinnherad, gjennomført av ansatte hos Bergen og 

Omland Friluftsråd og kommunen. Ryddeaksjonen var 

også et synergiprosjekt til Rein Hardangerfjord prosjektet, 

som pågikk i samme tidsrom. 

Ryddingen langs Uskedalselva var en del av forarbei-

det til planutarbeidelse for prosjektet «Rene Vassdrag 

Vestland». Utlysningen av for og -pilotprosjektet Rene 

Vassdrag gikk av stabelen på selveste Valentines dag 

2023, som en kjærlighetserklæring til elvene, vassdragene 

og havet. Fremdriften av ryddeaktiviteten og prosjektet 

finner en på det nasjonale forvaltningskartet renthav.no.

ROV- undervannsundersøkelser 

Den 15.09.2022 ble det også gjennomført ROV- under-

vannsundersøkelser i utvalgte elvemunninger i Har-

dangerfjorden, sammen med seniorforsker Lene Buhl 

Mortensen fra Havforskningsinstituttet. I undersøkelsen 

ble det gjort større funn av marint avfall. 

Kartleggingen viste at elver i betydelig grad kan tilføre 

plast til fjordsystemene. På en lokasjon ble det for eksem-

pel funnet 77 plastbiter i elvemunningen. Noe som tilsier 

en tetthet av marint avfall på mellom 30 000 og 230 000 

enheter per km2. 

Nærmere detaljer om kartleggingen kan en lese om i rap-

porten «Transport av plast fra land til hav — Forekomst av 

søppel ved elvemunninger i Hardangerfjorden» på Hav-

forskningsinstituttet sin nettside.

Finansiering skaper mulighetsrom 

Rene Vassdrag er eid og finansiert av Handelens Miljø-

fond, administrert og prosjektledet av Gudrun Kristin 

Fatland. Forutsigbar finansiering skaper mulighetsrom for 

økt kunnskap og målrettete tiltak.

Firmaet Viken Marin gikk inn med betraktelig egeninnsats 

i prosjektet, da de bisto med dykkerbåt og rov utstyr til 

disposisjon. Noe vi setter utrolig stor pris på, da det gjør 

det mulig å gjennomføre slike undersøkelser – og er med 

å skape et helhetsbilde over den marine forsøplingssitua-

sjonen, også under vann. 

Prosjektet skal gjøre at en mer effektivt kan arbeide 

målrettet mot ulike kilder, for å lukke forsøplingsdøren av 

plast til naturen. Slik kan vi som samfunn oppnå fylkets 

nullvisjon av tilførsel av plast til naturen.

Vi rydder strendene i Vestland

BOF har en ledende koordinerende rolle innen marin 

forsøpling i Vestland. Samarbeidet med renovasjonssel-

skapene BIR, Øyvar, NGIR, og IHM fortsetter med midler 

i fra Miljødirektoratet, i samarbeid om å gjøre det enkelt 

for frivilligheten å rydde. Samarbeidet fungerer ved at de 

frivillige kan hente ut gratis ryddeutstyr med de velkjente 

strandryddesekkene «Vi rydder strendene i Vestland», 

og innlevere det ryddede avfallet kostnadsfritt til pro-

sjektsamarbeidspartene. Prosjektet «Vi rydder strendene 

i Vestland» er ledet og koordinert av Sveinung Toppe i 

Bergen og Omland Friluftsråd.  

Bergen og Omland Friluftsråd gjennomfører også en rekke 

foredrag for skoleelever, og initierer og støtter opp under 

andre ryddeaksjoner – som blant annet Rein Hardanger-

fjord. Dette er et flerårig prosjekt ledet av Kenneth Bruvik 

i Framtidshavet, hvor BOF i 2022 har bistått med koordine-

ring, ressurser, båter og personale.

Frivilligheten i Vestland rydder

Senter mot marin forsøpling melder om at Vestland er det 

store ryddefylket i 2022. Da den nasjonale ryddestatistik-

ken viser at Vestland gikk til topps med flest ryddeaksjo-

ner, flest ryddere og mest ryddet kystlinje 2022. 

Noe som gjør at Vestland i år igjen, er landets beste ryd-

defylke i henhold til Hold Norge Rent og nasjonal statis-

tikk for fantastiske frivillige strandryddere.

De profesjonelle strandrydderne

Rydd Norge Vestland prosjektet administreres av vår 

seniorprosjektleder Gudrun Kristin Fatland på vegne av 

Handelens Miljøfond. I prosjektet som har som mål å 

rydde 40% av ytre kyst for makroplast på land, er det i ytre 

kyst registrert ryddet 386 tonn eierløst marint avfall langs 

4342 km kystlinje siden oppstarten av prosjektet i 2021. 

Av de fem ryddeaktørene som ble tildelt oppdrag, er det 

nå tre gjenstående ryddeaktører som skal rydde ferdig 

sine tildelte områder i 2023.

USKEDALSELVA: Mannskaper fra BOF rydder plast i og langs 

Uskedalselva i Kvinnherad.

UNDERSØKELSER: Funn av plast på havbunnen utenfor elve-

munningen i Rosendalselva i Hardangerfjorden. Kilde: Havfors-

kningen.

PRØVELINJER: Oversikt over hvor ROV - undervannsundersøkelsene ble foretatt. Kilde: Havforskningen.
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Utført 
arbeid i 2022

2022 ble postkorona-året hvor samfunnet 

opplevde nye utfordringer med inflasjon og 

prisstigning innen de fleste segment, i til-

legg til krigen i Ukraina.  Friluftslivet virker 

å holde sin høye status med gode besøk-

stall og tilbakemeldinger fra publikum. 

Driftsavdelingen har gjennom året, til tross 

for økonomiske begrensninger, stått på og 

utført mange oppgaver innen drift, skjøtsel 

og tilrettelegging. I tillegg har vi hatt hente-

oppdrag av eierløs marin forsøpling .  

Driftsavdelingen har opprettholdt fokuset innen skogrydding og 

vegetasjonsrensk, men vi må bare erkjenne at gjengroing fremde-

les er en tiltakende utfordring, både i våre friluftsområder og ellers 

i samfunnet. BOF mottar mange henvendelser som omhandler 

problemstillingen. I flere områder er det også naturlig å ha skogpre-

gete 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. 

Det prosjekterte entreprisearbeidet i Geitvika ble stort sett 

gjennomført til sesongen 2022; gråsteinsamfi, HC-parkerings-

plass, informasjonstavle med informasjonsjonsplakat, rivning av 

eksisterende hytter, nytt stupebrett, rassikring, redningssett (m/ 

Tryg-bøye), universell turvei ned til sjøen, utetoalett og veibom. 

Det resterende blir gjennomført i 2023. Planene i Kyrkjevatnet, 

Tysnes, i samarbeid med Tysnes kommune, ble gjennomført: bord/

benk, gapahuk, grue, grusete turveier, to informasjonstavler med 

informasjonsplakater, kaifront og universelt tilrettelagt padlebryg-

geanlegg/flytebrygge, redningssett (m/ Tryg-bøye), og utetoalett. 

Både gapahuk og utetoalett er beiset. Deler av tilretteleggingen 

ble gjennomført av ekstern entreprenør. Tilsynskontakt har bygget 

turvei med veilys.

Av større tilretteleggingstiltak har byggetrinn 1 på Håøy, Alver blitt 

ferdig prosjektert og innsendt rammesøknad. På Byngjo, Alver er 

det laget universell utformet turvei/treplatting ut til dagsturhytten 

(i kommunal regi). Det er gjennomført et større prosjekt bygget på 

Skarvøy og Pariserholmane, Askøy; grill og grue, nytt grindabygg, 

informasjonstavle med to informasjonsplakater, padlehuk, rehabi-

litering av kaier, utbedring av kajakktilkomst/-opptrekk i fjæren, og 

nytt utetoalett. Utetoalett er beiset. På Sandvenholmen, Kvam er 

det på dugnad utført bygging av troskykkje (grindabygg), og BOF 

har bidratt med transport av betong og stein, samt i samarbeid 

med dugnadsgjengen bygget nytt utetoalett. 

Flere sikringssaker av nye parseller og friluftsområder ble ende-

lig sluttført, bl.a. Geitvika (tilleggsparsell) i Øygarden kommune, 

Kyrkjevatnet, Tysnes kommune, Leirvik gard, Alver kommune og 

Skarvøy og Pariserholmane, Askøy kommune.

FRIFANT og KJAPPEN med mannskap har deltatt i IUA-øvelse 

(Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning) i regi av Bergen 

brannvesen, m. fl., i tillegg til stabskurs. Flere ansatte i administra-

sjonen/driftsavdelingen var på felles samling med andre friluftsråd 

i Vestkystparken/Skjærgårdstjenesten i Stavanger. Det er i løpet av 

året gjennomført flere vernerunder på arbeidsplassen/Helleneset.

På alle våre stupebrett er det montert informasjonsskilt om 

sikkerhet iht. stuping/hopping. Skjærgårdstjenesten har utført 

transportoppdrag for vår samarbeidspart, Statens Naturoppsyn og 

Statsforvalteren i Vestland. 

Alver

I kommunens 34 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

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

og vegetasjonsrensk. På Håøy og Io er det gjort et større 

arbeid med skogrydding og vegetasjonsrensk, samt grøfte-

rensk og opprydding langs turstinettet. 

Skog- og vegetasjonsrensk: Nautevågen, Geitøyna, Håøy, Io, 

Fløksand, Elvavika og Byngjo.

Av større tilretteleggingstiltak har byggetrinn 1 på Håøy blitt 

ferdig prosjektert og innsendt rammesøknad. Det er for øvrig 

hengt opp kroker for hengekøye i kystlednaustet, skiftet 

redningssett, og svaibøyen er fjernet pga. sikkerhetsmessige 

årsaker. På Byngjo er det laget universell utformet turvei/tre-

platting ut til dagturshytten (kommunen).

Av mindre tilretteleggingstiltak er det i Byngjo gjort transpor-

toppdrag. I Nesvatnet (Manger) er trebryggen oppgradert. 

I Kvamsvågen er bord/benk reparert. I Elvavika er ødelagt 

dissestativ fjernet, skiftet redningssett, stupebrett fjernet og 

turvei utbedret. På Io er parkeringsplassen gruset og repa-

rert, nytt bord/benk, oppholdsareal og teltplass etablert og 

nytt redningssett (m/Tryg-bøye). På Leirvik gard er informa-

sjonstavle med informasjonsplakat montert. På Fløksand er 

turveien ned i området grøftet og fikset på, samt gjort repa-

rasjoner på badestige/leider. I Fisketangen er informasjons-

tavle og skilt montert.

På Trettholmen ble informasjonsplakaten montert. I Vallevik 

er det montert redningssett (m/ Tryg-bøye). I Uttoska er svai-

bøyen fjernet pga. sikkerhetsmessige årsaker. I Hestdal er 

redningssettet skiftet og nytt bryggeanlegg lagt ut. På Leirvik 

gard ble sikringssaken sluttført.

I Alver kommune ble det i Elvavika, Geitøyna og Kvalvågnes 

hentet sekker med marin forsøpling. Det ble innhentet tre 

båtvrak. 

Askøy 

I kommunens 24 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

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

og vegetasjonsrensk. I Nordre Tjuvavågen er det gjort et 

større arbeid med skogrydding og vegetasjonsrensk. 

Skog- og vegetasjonsrensk: Solfjell og Nordre Tjuvavågen.

Av større tilretteleggingstiltak er det gjennomført et større 

prosjekt bygget på Skarvøy og Pariserholmane; grill og grue, 

nytt grindabygg, informasjonstavle med to informasjonspla-

kater, padlehuk, rehabilitering av kaier, utbedring av kajakk-

tilkomst/-opptrekk i fjæren, og nytt utetoalett. Utetoalett 

er beiset. Av mindre tilretteleggingstiltak er det av eksterne 

ryddet mange hundre bildekk ulovlig dumpet i Nordre 

Tjuvavågen. På Ystøy er det bygget grue, padlehuk, turvei og 

utbedret teltplass.

På Solnes er det vedlikeholdsgruset turvei inn i området, kai 

fendret på nytt, tilgang for kajakker/padling utbedret bak 

kystlednaustet, og oppgradert kystlednaustet både innven-

ding og utvending. På Skorpo er svaibøyen fjernet pga. sik-

kerhetsmessige årsaker. På Øyarodden ble det satt ut bord/

benk. I Lyngvik er stupebrettet skiftet og tretrappen reparert. 

På Skarvøy og Pariserholmane ble sikringssaken sluttført.

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

søpling, ryddet av allmennheten, ved ryddekasser montert i 

Skutlevika. 

Austevoll 

I kommunens 9 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding og grusing og grøfting. Det 

er også blitt utført div. vedlikehold av kystledhuset på Horgo, 

inkl. utplassering av nye sofaer, reparasjoner av gjerde og 

trapp. I Kalsundholmen, Nordre Navøyvågen, Skår og Sve-

holmen er svaibøyen fjernet pga. sikkerhetsmessige årsaker.

I Austevoll kommune ble det i løpet av året hentet marin 

forsøpling, ryddet av allmennheten, ved ryddekasser montert 

på Sveholmen. 

Ystøy: Ny padlehuk.

Io: Bygging av padlehuk.

Horgo: Reperasjon av trapp (utført av tilsynskontakt).
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Austrheim 

I kommunens 4 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding og grusing og grøfterensk. 

Skog- og vegetasjonsrensk: Øksnes.

På Øksnes er det hengt opp kroker for hengekøye i grinda-

bygget (“Nothuset”) og satt opp skilt (tilsynskontakt). I Årvika 

er det gjort reparasjoner på turvei inn i området.  

Bergen 

I kommunens 58 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. I Brunestykket, Hellene-

set, Kalvtrevik, Sandholna og Toppesanden er det gjort et 

større arbeid med skogrydding og vegetasjonsrensk, inkl. 

motorsagkurs i Sandholna.

Skog- og vegetasjonsrensk: Kyrkjetangen, Godvik, Søndre 

Hetlevik, Kvarven, Krohnegården, Biskopshavn, Brunestyk-

ket, Helleneset, inkl. motorsagkurs, Sandviksbatteriet, Grøn-

skjeret, Storøen, Kalvtrevik, inkl. motorsagkurs, Øvre Hellen, 

Grønevika, Sandholna,Skjoldabukta og Store Milde.

Bydel vest (Loddefjord/Fyllingsdalen, Damsgård/Laksevåg, 

Godvik og Bønes): 

Av tilretteleggingstiltak er det på Kyrkjetangen reparert 

dissestativ og fylt på med bark under, og reparert container. 

På Kvarven er grillplass-område utbedret, benk satt ut og ny 

kodeboks montert. I Tennebekktjørna er det fylt på med bark 

under dissestativet, satt ut to bord/benker og utført repa-

rasjoner på bord/benk og turvei, og fylt på med bark under 

dissestativet. I Krohnegården er det utført reparasjoner på 

utetoalettet. 

I Bergen kommune, bydel vest ble det i Solviken hentet 

sekker med marin forsøpling. 

Bydel Sandviken, Eidsvåg/Salhus, Åsane og Arna: 

Av andre tilretteleggingstiltak er det i Biskopshavn gjort repa-

rasjoner av treplattingsstien. På Helleneset er det blitt utført 

ymse vedlikehold, fylt på med bark under dissestativ og gjort 

reparasjoner på bryggeanlegg, container, grill, murplatting og 

sanitærtoaletter, og laget ny grillrist og montert ny elektrisk 

bom. På Øvre Hellen ble det fylt på med bark under dissesta-

tiv og gjort utbedringer på turvei. 

På Sandviksbatteriet er turvei vedlikeholdsgruset. På Grøn-

skjeret er det fylt på med bark under dissestativet. I Storå-

kervika er redningssettet skiftet. På Våganeset er stupebrett 

skiftet og utetoalettet reparert. I Morvik er ett redningssett 

(m/ Tryg-bøye) montert og ett skiftet ut, samt montert ny 

leider/badestige. 

På Gullbotn er grøfter utbedret rundt Varmestuen, tilsyns-

kontakten har rehabilitert grøfter i turløype og parkerings-

plass, og det satt ut nytt bosspann. I Bakarhavn er ny leider/

badestige montert. 

I Tømmervågen er utetoalettet reparert og deler av turveien 

vedlikeholdsgruset. På Vollane er bord/benk reparert. I Top-

pesanden er bord/benk og gjerde reparert. På Storøen er det 

utført transportoppdrag.  

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

og Arna ble det i løpet av året hent innhentet seks båtvrak.

Bydel Fana/Ytrebygda: 

Av mindre tilretteleggingstiltak er det i Grønevika er det gjort 

reparasjoner på baderampe og satt opp skilt. I Sandholna 

ble det ferdigstilt innvending oppgradering av kystledhuset, 

reparasjoner på utetoalett, og nytt bord/benk utplassert.  

I Skjoldabukta er det gruset opp turvei inn i området, repa-

rert og fylt på med bark under dissestativet og reparert og 

utbedret sanitærtoalettet. På Marmorøyane m/ holmer er 

utført transportoppdrag og montert nye fortøyningsbolter 

(tilsynskontakt). 

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

Solviken hentet sekker med marin forsøpling. Det ble innhen-

tet to båtvrak. 

Bjørnafjorden 

I kommunens 30 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

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

og vegetasjonsrensk. 

Skog- og vegetasjonsrensk: Hagafjøra, Okabåsen og Sto-

reknappen, Grindevollstøa (Skeisstøa), Sperrevik, Smievå-

gen og Mobergsvikjo.

I Hagafjøra er det gjort et større arbeid med skogrydding og 

vegetasjonsrensk.

Av mindre tilretteleggingstiltak er det i Hagafjøra gruset og 

grøftet langs turvei inn i området, montert gjerde på svaber-

get for å bedre tilkomst til fjord for helårsbaderne, reparert 

gjerde og laget ny port, og utetoalett beiset. Kommunen har 

utbedret en mur langs turveien inn i området. 

I Søvikvågen er det bygget nytt stupebrett (velforening) og 

gjerde er fjernet. På Lysøen er svaibøyen fjernet pga. sik-

kerhetsmessige årsaker. I Grindevollstøa (Skeisstøa) er det 

montert informasjonsplakat på utetoalettet og nytt rednings-

sett (m/ Tryg-bøye), og beiset og bygget nytt utetoalett (utført 

av lokal skole). 

I Smievågen ble det satt ut oppsamler for engangsgriller og 

det asfaltert og utbedret parkeringsplass (i kommunal regi). 

På Kuskjæret er utetoalettet tømt. I Raudlio er parkerings-

plass gruset på nytt, i samarbeid med kommunen og turlaget.

I Mobergsvikjo er det montert ny leider/badestige og ny 

leider på badebryggen. På Ramsholmen ble det gjort repara-

sjoner på flytebryge og utført transportoppdrag.

I Bjørnafjorden kommune ble det i Grindevollstøa (Skeisstøa) 

hentet sekker med marin forsøpling. 

Kvam 

I kommunens 22 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

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

og vegetasjonsrensk. 

På Sandvenholmen er det på dugnad gjort et større arbeid 

med skogrydding og vegetasjonsrensk. I flere områder er det 

blitt gjennomført utsetting og inntak av badebøyer. 

Av større tilretteleggingstiltak er det på Sandvenholmen er 

det på dugnad utført bygging av troskykkje (grindabygg), 

og BOF har bidratt med transport av betong og stein, samt i 

samarbeid med dugnadsgjengen bygget nytt utetoalett. 

I Ljonesvågen er det fylt på med bark under dissestativet, 

grendautvalet har på dugnad ordnet torv på takene til grinda-

bygget og utetoalettet. På Småholmane er det gjort repara-

sjoner på fundament til stupebrettet.

Årvikane: Slått og skilting av parkeringsplass.

Kvarven: Den lokale dugnadsgjengen hjelper til med å fjerne vegetasjon og 
opparbeide rste og grillplasser.

Raudlio: Grusing av parkeringsplass med hjelp fra Os Turlag.

Ervikane: Flere bord og benk satt ut.

Sandholna: Motorsagkurs.

Småholmane: Reparasjon av badestige og utlegging av stupebrettmatter.
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Osterøy 

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 Husavatnet er det gjort reparasjoner på badebrygge og 

trebrygge. I Selviki er utetoalettet tømt.

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. 

Skog- og vegetasjonsrensk: Rolvsvåg.

Av mindre tilretteleggingstiltak ble det på Bjørkheim montert 

informasjonsplakat, gjort utbedringer på utetoalett, og bade-

rampe er av ekstern entreprenør forlenget og laget snuplat-

ting på sjøbunnen.

Det ble innhentet ett 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. 

På Klubben og Kyrkjevatnet er det gjort et større arbeid med 

skogrydding og vegetasjonsrensk. 

Skog- og vegetasjonsrensk: Klubben, Kjevikjo og Kyrkjevat-

net.

I Klubben er det montert skilt. I Kjevikjo er utført grøfterensk 

og vedlikeholdsgrusing av turvei inn i området og rehabilite-

ring av sandvolleyballbanen. 

På Ånuglo er forskningsprosjektet i Kolavika under avslut-

ning. Det ble montert skilt og informasjonstavlen ble skiftet 

ut. Driften har hatt flere transportoppdrag, tilknyttet rydding 

og marin forsøpling (i samarbeid med Statsforvalteren i 

Vestland).

Av større tilretteleggingsprosjekt ble planene i Kyrkjevat-

net, i samarbeid med Tysnes kommune, gjennomført: bord/

benk, gapahuk, grue, grusete turveier, to informasjonstavler 

med informasjonsplakater, kaifront og universelt tilrettelagt 

padlebryggeanlegg/flytebrygge, redningssett (m/ Tryg-bøye), 

og utetoalett. 

Både gapahuk og utetoalett er beiset. Deler av tilretteleggin-

gen ble gjennomført av ekstern entreprenør. Tilsynskontakt 

har bygget turvei med veilys. På Kyrkjevatnet ble sikringssa-

ken sluttført. 

Vaksdal 

I kommunens 9 friluftsområder har driftsavdelingen primært 

utført drifts- og skjøtselsoppgaver. Av skjøtselsoppgaver har 

det vært fokus på strandrydding og grusing og grøfting. 

På Sildestadskjeret er det gjort reparasjoner på utetoalettet. 

I Agnavika er det skiftet redningssett. I Folavika er svaibøyen 

fjernet pga. sikkerhetsmessige årsaker, og lagt ut på ny (av 

Vaksdal Båtforening)”. 

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. 

Skog- og vegetasjonsrensk: Hissøyna, inkl. motorsagkurs.

Det prosjekterte entreprisearbeidet i Geitvika ble stort sett 

gjennomført til sesongen 2022; gråsteinsamfi, HC-parkerings-

plass, informasjonstavle med informasjonsjonsplakat, rivning 

av eksisterende hytter, nytt stupebrett, rassikring, rednings-

sett (m/ Tryg-bøye), universell turvei ned til sjøen, utetoalett 

og veibom.

Av mindre tilretteleggingstiltak er det utført transportopp-

drag og diverse vedlikeholdsarbeid på kystledhus og andre 

bygninger på Hissøyna og Lønøy. 

På Lønøy ble kaien fendret og montert kodeboks til kystled-

huset. På Hissøyna ble bygget sanitærtoalett for allmennhe-

ten, inkl. skilting fra kaien, og grusing av turvei. 

I Kårtveitpollen ble det utbedret fortøyningsmuligheter mht. 

båtrampe. 

På Buarøy fort ble transportoppdrag utført, bl.a. av geiter 

og grus/pukk. I Ovågen har kommunen bygget offentlig, 

sanitærtoalett. På Langøy er svaibøyen fjernet pga. sikker-

hetsmessige årsaker. På Lerøy fort er det gjort reparasjoner 

på kaianlegget. I Rophammaren er det montert nytt skilt. I 

Geitvika ble sikringssaken sluttført.

I Øygarden kommune ble det i løpet av året hentet marin 

forsøpling, ryddet av allmennheten, ved ryddekasser montert 

på Ormhilleren og Tyssøy. Det ble innhentet tre båtvrak.

Bjørkheim: Utbedring av handicaprampe.  

Hanstveitholmane: Årlig utlegging av handicaprampe.  

Kjevikjo: Utbedring av Sandvolleyballbane.

Litlevika: Spyling og rengjøring av trebrygge.

Geitvika: Nytt toalett.

Hissøyna: Egen inngang til offentlig toalett i Hovdahuset på Hissøyna, som er 
åpent for besøkende i sesongen.
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SKJØTSEL OG DRIFT 2022

Friluftsområder som blir slått i løpet av sesongen 125

Badebøyer satt ut i sesongen 65

Stupebrett dekket med antisklimatter før sesongen 80

Toaletter spylt og rengjort i  tilsynsrunder i sesongen 101

Drift av Helleneset friluftsområde med basseng, toalett og 
grillhus

65

Innsamlet tonn marint avfall (prosjekt) 449

Drift av utleiehus og åpne naust i sesongen 23

Antall kasserte båtvrak hentet 18

Antall områder der det ble utført skog og vegetasjonsrensk 71

Antall toalett vedlikeholdt og beiset 29

Antall tilsynsrunder gjennomført i 12 kommuner 265

NYTT I 2022

Toaletter 6

Brygger 1

Stupebrett 2

Redningssett 16

Turveier 2 km

Parkeringsplasser 1

Ramper for bevegelseshemmede 1

Informasjonstavler 7

Sikringssaker nye friluftsområder 1

Hus, naust og gapahuker 5

OMRÅDER OG TILRETTELEGGING

Friluftsområder 259

Toaletter 120

Stupebrett 80

Parkeringsplasser 112

Hytter, naust og gapahuker 91

Informasjonstavler 100

Brygger og kaier 107

Bruer 46

Redningssett 202

OMRÅDER OG TILRETTELEGGING

Bord og benker 243

Teltplass 59

Turstier 145 km

Skiløyper
146 
km

Turveier 81 km

Bilveier 15 km

Baderamper og padlebrygger for bevegelseshemmede 21

Fortøyningsbøyer i uthavner 2

UTLEIEDØGN KYSTLEIA OG UTLEIEHUS

Kollevåg 43

Horgo 11

Hissøyna 37

Løno 6

Skageneset 25

Sandholna 41

Solstråleøya 28

Vinnesholmen 108

KJEVIKJO FRILUFTSOMRÅDE : Grusing av gangvei og 

fornying av sandvolleyballbanen i friluftsområdet.
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Eiendomsoversikt 2022
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 Haukelandsvatnet Kommunalt sikret 12895 BOF Kommunen

224 Nyhavn Kommunalt sikret 198 Privat Privat

225 Sandviken sjøbad Kommunalt sikret 2188 Kommunen Kommunen
Bergen 228 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

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

Bjørnafjorden 521 Smievågen Statlig sikring 21240 BOF
Privat: Moldegaard 

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

Tysnes 712 Peralio, Våge Kommunalt sikret 2773 Kommunen Kommunen
Tysnes 713 Kyrkjevatnet Statlig sikring 19897 BOF Privat

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 2022

Alver
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Elvavika Frekhaugmarka Vel og Frekhaug Diskgolf

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

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

Kvarven Kristian Rognskog

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 Annbjørg Sandvik

Kalneset Tore Hjelle Lekven

Langøysund Kjell Skorpen

Lysøen Museet Lysøen

Mobergsvikjo Bjørn Moberg

Bjørnafjorden
OMRÅDE TILSYNSKONTAKT

Oksabåsen Jørn Hafslund

Ramsholmen Os Rotaryklubb

Skjelavikjo Strandvik Bygdelag

Steinavikjo, Baldersheim Baldersheim Bygdelag

Smievågen Hans Anton Kleiven

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 Asbjørn Myklestad

Klubben Trond Borg

Kyrkjevatnet Uggdal Bygdelag

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

Ovågen Breivik Krins Nærmiljøutvalg

Risvika og Rophammaren Tofterøy Bygdelag

Skogsøy Breivik og Herdlevær Ve og Vel

Sundskogen Jarle Sælensminde

HOVEDEIER

 Staten  57

 Kommunalt  98

 BOF 62

 Privat 34

 Annet 8

 SUM 259

AREAL (dekar)

 Staten 11 843

 Kommunalt 16 633

 BOF 5096

 Privat 255

 Annet 1389

 SUM 35 244
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Årsregnskap

DRIFT

Økonomisk oversikt etter art Note 2022 Budsjett 2022 2021

Kontigenter fra medlemskommuner 8  9 912 308  9 908 558  9 171 766 

Overføringer og tilskudd fra staten 8  12 082 349  11 000 411  11 654 838 

Overføringer og tilskudd fra andre 8  8 955 985  8 871 640  8 748 693 

Salgs og leieinntekter  2 231 368  3 780 000  1 391 130 

Sum driftsinntekter  33 182 010  33 560 609  30 966 427 

Driftsutgifter
Note 2020 Budsjett 2020 2019

Lønnsutgifter 6  10 725 058  11 487 285  11 688 065 

Sosiale utgifter 5  4 247 983  3 436 383  3 519 050 

Kjøp av varer og tjenester 6  12 925 876  15 056 953  14 236 645 

Overføringer og tilskudd til andre  2 476 471  3 590 000  2 930 595 

Avskrivninger 2,3  1 944 975  1 944 975  1 660 830 

Sum driftsutgifter  32 320 363  35 515 596  34 035 185 

Brutto driftsresultat  861 647  -1 954 987  -3 068 758 

Finansposter
Note 2020 Budsjett 2020 2019

Renteinntekter  142 841  -    36 495 

Renteutgifter  8 864  25 000  43 108 

Avdrag på lån 2,4  445 915  470 000  734 748 

Netto finansutgifter  -311 938  -495 000  -741 361 

Motpost avskrivninger 2,3  1 944 975  1 944 975  1 660 830 

Netto driftsresultat 1  2 494 684  -505 012  -2 149 289 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering  165 044  -    356 369 

Netto avsetning/bruk av bundne fond 7  1 709 590  -    245 000 

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond 7  620 050  -505 012  -2 750 658 

Sum Avsetninger  2 494 684  -505 012  -2 149 289 

INVESTERING

Investeringer Note 2022 Budsjett 2022 2021

Investeringer i varige driftsmidler 3  165 044 -  806 175 

Sum investeringsutgifter  165 044 -  806 175 

Inntekter i investeringsregnskap Note 2020 2019

Kompensasjon for merverdiavgift -  161 235 

Tilskudd fra andre 8 -  288 571 

Sum investeringsinntekter -  -    449 806 

Finansieringsbehov 1  165 044 -  356 369 

Dekket slik: Note 2020 2019

Overføring fra drift  165 044 -  356 369 

Bruk av bundne fond 5  -    -   

Sum overføring fra drift og netto avsetninger  165 044 -  356 369 
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BALANSE

Eiendeler Note 2022 2021

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 2 17 401 850 17 809 592

Båter, maskiner og andre driftsmidler 2 8 593 502 10 621 693

Pensjonsmidler 3 37 244 368 38 285 235

Sum 63 239 720 66 716 520

Eiendeler Note 2020 2019

Omløpsmidler

Bankinnskudd og kontanter 1 18 675 118 12 481 831

Kundefordringer 1 126 036 204 698

Andre kortsiktige fordringer 1 286 974 1 352 605

Premieavvik 3 0 764 616

Sum 19 088 128 14 803 750

Eiendeler 2020 2019

Sum eiendeler 82 327 848 81 520 270

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital

Disposisjonsfond 7 9 620 454 9 000 403

Bundne driftsfond 7 3 125 000 1 415 410

Kapitalkonto 2 29 103 532 30 983 671

Sum 41 848 986 41 399 484

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 4 0 445 915

Pensjonsforpliktelser 3 34 136 192 35 286 938

Sum 34 136 192 35 732 853

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 847 463 132 878

Annen kortsiktig gjeld 1 4 027 651 4 255 055

Premieavvik 2 1 467 556 0

Sum 6 342 670 4 387 933

Egenkapital og gjeld 2020 2019

Sum egenkapital og gjeld 82 327 848 81 520 270

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 31.12.2022 31.12.2021 Endring

Omløpsmidler  19 088 128  14 803 750 4 284 378

Kortsiktig gjeld  6 342 670  4 387 933 1 954 737

Arbeidskapital  12 745 458  10 415 817 2 329 641

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

Netto driftsresultat  2 494 684

Netto utgifter/inntekter 
i investering

-165 044

Endring arbeidskapital 2 329 640
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NOTE 4  

Langsiktig gjeld 

 

 

BOF har nedbetalt sitt langsiktige lån i 2022. 

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 3,20 %

Lønnsvekst 3,75 %

G-regulering 3,50 %

Pensjonsregulering 2,72 %

Forventet avkastning 5,40 %

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.

2022 2021

Årets pensjonsopptjening  2 286 443  1 933 964 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelse  691 099  515 361 

Avkastning pensjonsmidler  -1 220 453  -961 381 

Administrasjonskostnad  104 219  89 112 

Netto pensjonskostnad 1 861 308 1 577 056

Årets premieavvik 2020 2019

Innbetalt premie  575 106  2 247 184 

Netto pensjonskostnad  1 861 308  1 577 056 

Årets premieavvik eksl. aga  1 286 202  -670 128 

Årets premieavvik = akkumulert premieavvik =  1 467 556

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

Ikke resultatført estimatavvik inngår i pensjonsmidlene i balansen.

2022 2021

Brutto påløpt forpliktelse  34 136 192  35 286 938 

Pensjonsmidler  33 642 521  32 365 531 

Ikke-resultatført estimatavvik  -3 217 749  -5 549 183 

Netto arbeidsgiveravgift  -384 098  -370 517 

Netto balanseført pensjonsmidler  3 108 176  2 998 293 

NOTE 2 

Kapitalkonto 

 

Balansen 31.12.2022 31.12.2021 Endring

Anleggsmidler  63 239 720  66 716 520  -3 476 800 

Langsiktig gjeld  -34 136 192  -35 732 853 1 596 661

Netto endring balanse -1 880 139

 

Kapitalkonto 01.01  30 983 671 

+ Årets tilganger i investeringsregnskap  165 044 

- Årets av- og nedskrivninger  -2 600 975 

+ Endring pensjonsmidler  -1 054 448 

- Endring pensjonsforpliktelse  1 150 746 

+ Aga nettopensjonsmidler  13 581 

+ Avdrag  445 915 

Kapitalkonto 31.12  29 103 534 

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  6 448 443  2 427 844  12 956 208 

Akkumulerte avskrivninger  2 212 401  2 273 305  6 725 098 

Inngående balanse 01.01  4 236 042  154 539  6 231 110 

Årets tilgang  -    -    -   

Årets avgang  656 000 

Årets avskrivninger  593 806  130 598  647 785 

Utgående balanse  2 986 236  23 941  5 583 325 

Bygg Eiendom Totalt

Avskrivningstid 40 år Ingen

Anskaffelseskost 01.01  15 500 102  5 181 931  42 514 528 

Akkumulerte avskrivninger  2 872 441  -    14 083 245 

Inngående balanse 01.01  12 627 661  5 181 931  28 431 283 

Årets tilgang  -    165 044  165 044 

Årets avgang  656 000 

Årets avskrivninger  310 000  262 786  1 944 975 

Utgående balanse  12 317 661  5 084 189  25 995 352 
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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 6,6 657 449  179 813  288 864  82 376  311 915  7 498  212 996  149 486  265 407  2 155 803 

Askøy 6,7 663 644  181 507  291 586  83 152  314 854  7 568  215 003  150 895  267 907  2 176 117 

Austevoll 1,2 117 961  32 262  51 829  14 780  55 964  1 345  38 216  26 821  47 620  386 799 

Austrheim 0,6 64 344  17 598  28 271  8 062  30 527  734  20 846  14 630  25 975  210 987 

Bergen 64,6 6 397 867  1 749 823  2 811 038  801 625  3 035 353  72 963  2 072 743  1 454 704  2 582 764  20 978 880 

Bjørnafjorden 5,7 560 519  153 302  246 276  70 231  265 928  6 392  181 594  127 447  226 277  1 837 966 

Kvam 1,9 189 645  51 868  83 325  23 762  89 974  2 163  61 440  43 120  76 558  621 854 

Osterøy 1,8 180 959  49 492  79 508  22 673  85 853  2 064  58 626  41 145  73 052  593 372 

Samnanger 0,6 56 287  15 395  24 731  7 053  26 704  642  18 236  12 798  22 723  184 567 

Tysnes 0,7 65 332  17 868  28 705  8 186  30 996  745  21 166  14 855  26 374  214 226 

Vaksdal 0,9 87 977  24 062  38 655  11 023  41 739  1 003  28 502  20 004  35 516  288 480 

Øygarden 8,7 866 575  237 009  380 748  108 578  411 131  9 883  280 748  197 036  349 829  2 841 537 

Sum 100 9 908 559 2 710 000 4 353 534 1 241 500 4 700 938 113 000 3 210 117 2 252 942 4 000 000 32 490 590 

Spesifikasjon av «Andre inntekter» Beløp

Inntekter fra salg av padlebok  93 401 

Prosjekttilskudd fra fylkeskommunen til verdikartleg-
ging og friluftslivets ferdselsårer

 170 000 

Leieinntekter  249 270 

Andre inntekter  586 019 

Tilskudd fra andre  805 000 

Refusjon kostnader fra Handelens Miljøfond  1 306 426 

Sum andre inntekter  3 210 116 

NOTE 6  

Lønnskostnader og godtgjørelser

Antall årsverk/utvikling siste 3 år:

2022 16

2021 18

2020 18

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 50 000.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar, inkludert attestasjoner og 

teknisk bistand i 2022 utgjør kr 173 100 eks. mva.

NOTE 7  

Bruk av og avsetning til fond

Disposi-
sjonsfond Båtfond Bundne fond Totalt

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

Netto bruk i 2022  -    -    -    -   

Avsetninger i 2022  620 050  584 590  1 125 000  2 329 640 

Utgående balanse  9 620 454  1 200 000  1 925 000  12 745 454 

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 2022:

Prosjekt Sum Giver

Vi rydder strendene Vestland  4 000 000 
Miljødirektora-
tet

Vi rydder strendene Vestland v/
Skjærgårdstjenesten

 570 000 
Miljødirektora-
tet

Statlig sikring av friluftsområder  1 130 000 
Miljødirektora-
tet

Strandrydding for skoler og 
barnehager

 500 000 
Handelens 
Miljøfond

Green Kayak  125 000 
Bergen 
kommune

Kartlegging av padleruter og 
padlekabiner

 1 000 000 
Vestland 
Fylkeskommu-
ne

Eventuelle ubenyttede midler settes av på bundne fond. 

Ubenyttede midler kan måtte tilbakeføres.
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KPMG AS 
Kanalveien 11 
P.O. Box 4 Kristianborg 
N-5822 Bergen

Telephone +47 45 40 40 63 
Internet www.kpmg.no 
Enterprise 935 174 627 MVA 

Til Representantskapet/Årsmøtet i Bergen og Omland Friluftsråd KO 

Uavhengig revisors beretning 
Uttalelse om årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Bergen og Omland Friluftsråd KO som viser et netto driftsresultat på 
kr 2 494 684. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, drifts- og 
investeringsregnskap 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 KO per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 selskapet i samsvar med kravene i 
relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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. 

Årsberetningen og Øvrig informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig 
informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i 
årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om 
årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon. 

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i 
samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik internkontroll som den 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. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de 
økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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 intern 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 en dekkende fremstilling av den finansielle 
stillingen. 
 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet 
og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi 
avdekker gjennom revisjonen. 

Uttalelse om andre lovmessige forhold 

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 foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
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BUDSJETT 2023 OG 2024

Inntekter Budsjett 2023 Budsjett 2024

Andre inntekter 3 673 000 3 673 000 

Fylkestilskudd 5 014 000 5 014 000 

Kontingenter 10 655 000 11 138 000 

Spillemidler 56 000 56 000 

Statstilskudd 10 040 000 10 040 000 

Tilskudd fra FL 1 183 000 1 183 000 

Sum inntekter 30 621 000 31 104 000 

Kostnader 2023 2024 

Administrasjonskostnader 3 039 000 3 191 000 

Lønn og pensjoner 13 783 000 14 577 000 

Tilsyn 105 000 110 000 

Utbetalt tilskudd 120 000 126 000 

Driftskostnader 10 182 000 9 996 000 

Entrepriser 1 192 000 1 251 000 

Renter og Avdrag 1 725 000 1 811 000 

Sum kostnader 30 146 000 31 062 000 

Mer/ mindre forbruk 475 000 42 000 

KONTINGENT FOR DELTAKERKOMMUNENE 2024

Kommune Kontingent 2023

Folketall 

30/9/2022

Foreslått 

kontingent 2024

Alver  708 168  29 835  742 593 

Askøy  713 760  29 952  745 505 

Austevoll  126 480  5 313  132 241 

Austrheim  68 952  2 858  71 136 

Bergen  6 877 608  288 841  7 189 252 

Bjørnafjorden  603 408  25 494  634 546 

Tysnes  69 768  2 915  72 554 

Øygarden  933 792  39 280  977 679 

Samnanger  59 928  2 506  62 374 

Vaksdal  93 720  3 878  96 523 

Kvam  203 760  8 496  211 465 

Osterøy  195 552  8 131  202 381 

Sum  10 654 896  447 499  11 138 250 

Kontingent 2021 Foreslått kontingent 2022

Pr. capita ihht. årsrapport 24,00 24,89
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Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Bergen og 
Omland Friluftsråd KOs redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige 
avvik eller avvik fra representantskapets premisser for bruken av bevilgningene. 

Konklusjon 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til 
å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

Ledelsens ansvar for å redegjøre for budsjettavvik 

Ledelsen er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at det utarbeides og 
iverksettes rutiner som sikrer at alle vesentlige budsjettavvik identifiseres og beskrives. Dette gjelder 
både beløpsmessige rammer og vedtatte premisser for bruken av bevilgningene. I årsberetningen skal 
styret og daglig leder redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 
årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige 
avvik fra årsbudsjettet og vesentlige avvik fra representantskapets premisser for bruken av 
bevilgningene. Vi skal avgi en uttalelse om årsberetningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. 
Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler 
og RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettavvik. Standarden krever at vi 
planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger 
dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik i årsberetningen 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 302, innebærer å 
utføre handlinger for å innhente bevis for om det foreligger avvik fra budsjettvedtak, både 
beløpsmessige avvik og avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene, og om det i 
årsberetningen er gitt dekkende opplysninger om årsakene til avvikene. Typen, tidspunktet for og 
omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere 
sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet 
som i konklusjon om årsregnskapet i revisjonsberetningen. Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og 
hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

 
Bergen, 2. februar 2023 
KPMG AS 
 
 
 
Harald Sylta 
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - or

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

HHaarraalldd  SSyyllttaa
SSttaattssaauuttoorriisseerrtt  rreevviissoorr

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5993-4-1738956

IP: 80.232.xxx.xxx
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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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