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Besøk oss på nettet! 

Nok en gang har vi lagt en vinter bak oss og håpet om en varm og fin sommer vinker i det fjerne. Båtfolk flest er evige opti-

mister og slik bør det også være.  
 

Som tidligere nevnt har vår gamle oljefyr på ”huset” tjent oss trofast i ca. 40 år. I vinter har denne 
blitt byttet ut med en moderne varmepumpe som nå er i drift. Dette vil gi oss vesentlig lavere fyrings-
utgifter, samt at vi også gir vårt bidrag til et renere miljø.  
 

Vi har også en rekke ganger, både i ”Snekka” og på vår hjemmeside, minnet om våre miljøcontainere 

som står både på nordopplaget og søropplaget, samt batterikasser for brukte båtbatterier. Fortsatt er 
det enkelte som setter fra seg brukte oljekanner, malerbokser, rester av bunnstoff, brukte malerkoster/
ruller, o.s.v. på de underligste steder.  Vi må derfor nok en gang innskjerpe at containerne skal benyt-
tes til dette formålet. Container for restavfall er plassert under krana.  
 

Den siste helgen i april mnd. var det Båtting i Narvik. Her ble det, bla. enstemmig besluttet å oversen-
de en resolusjon til  

myndighetene om senkning av promille-

grensen til sjøs fra 0,8 o/oo til 0,2 o/oo. 
Dette med bakgrunn i de mange døds-
ulykkene til sjøs  i fjor sommer. Med en 
promillegrense på 0,2 er man også på lik 
linje som for føring av fritidsfartøyer på 
over 15 m.   
 

Det jobbes også videre med prosjektet 

”nye A/E brygger”.  Tilbudene begynner 
nå å komme inn og de fleste ligger i stør-
relsesorden ca. 5 mill. kroner. Det er ca. 
270 m som skal byttes ut, så meterprisen 
blir om lag 18-20 000 kr. Det er foreløpig 
ikke tatt noen avgjørelse på hvilken måte 
dette skal finansieres utover et låneopp-
tak, men at hver enkel båtplassinnehaver 

må bidra noe, syntes klart.  
Vi har, stort sett, i alle år vært forskånet 
for tyverier/hærverk fra båtene, både i 
opplag og de som også ligger på vannet. Imidlertid har flere båteiere i våres hatt ”besøk” av uvedkommende om bord. Etter 
hva vi vet er det ikke stjålet for store verdier, men oppbrutte skuffer og skap er vel en mager trøst i så måte.  Etter sigende 
skal  politiet ha en viss peiling på hvem som kan stå bak dette. Er det båteiere som har hatt ”besøk” om bord og ikke meldt 
dette, oppfordres de til å gjøre det.  
Politiet har i år nedsatt en egen gruppe som skal ha fokus på båttyverier/tyverier fra båt. De sender oss (og alle andre større 

båthavner i Østfold) aktuell informasjon om personer/biler/reg.nr.  som vi alle og spesielt nattevaktene skal være oppmerk-
somme  på. Informasjonen blir fortløpende lagt i vaktrommet for orientering til vaktene. Vi ber om at dette blir fulgt opp, 
slik at vi i felleskap kan få slutt på uvesenet.  
 

Til slutt vil jeg minne om at de av medlemmene som skifter adresse (3-5 % av medlemsmassen hvert år) husker å gi oss 
melding om dette. Det er ikke alle disse vi klarer å finne den nye adressen på og dette medfører da at medlemmet etter hvert 
blir strøket av medlemslista, da fakturaer ikke blir betalt og kommer i retur til oss.  

Svein Thorvaldsen 

 

God båtsommer til dere alle. 

M
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KNBF har i samarbeid med flere andre aktører, bla. Norboat, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Redningsselskapet og Båt-
magasinet, foretatt en båtlivsundersøkelse om fritidsbåtlivet i Norge. Dette er en omfattende og landsdekkende undersøkel-
se som gir et godt bilde av våre båtvaner. 
 

I Norge har man mye kystlinje. Kystlinjen med fjorder og bukter er 28953 km, for øyer er det 71963 km. Total kystlinje er 
100916 km. Eller med andre ord, 20 m strandsone pr. innbygger. Vi har 239057 øyer (med minst 10 kvm. land), samt 
81192 skjær. Så utsagnet om at det er mange skjær i sjøen får vi dokumentert her.  
 

Undersøkelsen viser at hvert fjerde norske hjem med personer i alderen 18-74 år finnes det en eller flere fritidsbåter. Båt-
tettheten er selvfølgelig størst på Øst-  Sør- og Vestlandet, der hver tredje husstand har båt. Totalt finnes det ca 750 000 
fritidsbåter i Norge. Den mest vanlige båttypen er motorbåt uten overnattingsmuligheter. Nær 40 % er av denne kategorien. 
Motorbåt med overnattingsmulighet står for ca. 23 %. Det som er litt overraskende er at seilbåter med overnattingsmulighe-
ter kun står for 4,7 % av totalen og uten overnattingsmuligheter kun for 2,3 %. Dette har nok sin forklaring i at det er på Sør
- og Østlandet, spesielt i Oslofjordområdet at de fleste seilbåtene er konsentrert. Kommer vi til Vestlandet og nordover er 
det motorbåtene som ”rår.” De resterende ca. 30 % er fordelt på kajakker, kanoer, joller og robåter uten motor.   
 

Når det gjelder byggematerialet er nok ikke overraskelsen så stor. 83% av båtene er bygget i plast eller glassfiber, 9%  i tre 
og kun 4% er bygget i aluminium. De resterende 4 % er bygget i annet materiale, så som stål og ferrosement.  
23% av båtparken har motorer som yter 100 hk. eller mer. Kun 7% av båtene kan oppnå en hastighet på 40 knop eller mer.  
1,75 millioner nordmenn var på sjøen i en fritidsbåt i 2011. Hver båt ble benyttet 34 ganger/dager i snitt dette året.  
 

Båtfolket bruker store beløp på sin fritidsaktivitet. 6,25 milliarder kroner pr. år for å være nøyaktig. Da regnes drivstoff,  
båtplass/opplag, vedlikehold/service, forsikring, mat/drikke/shopping i forbindelse med båtturen, oppgradering/utstyr/
bekledning, og annet.  

Dette skal gi en sesongkostnad pr. båt på  ca. kr. 14.000.- 
 

Til sist litt om den maritime kompetansen. 

36% av båtbrukerne har båtførerbevis. 5% har fritidsbåtskippersertifikat (”kystskipper`n”), og 9% har annen formell kom-

petanse. De resterende 50 % av båtbrukerne har ingen formell kompetanse, og det er nok her utfordringen bør ligge hos 

myndighetene i årene som kommer.  

Fredag 22. juni er det igjen klart for sommerfest i havna.  
Da drar fest-og arrangementskomiteen i gang den årlige sammenkomsten for medlemme-
ne med familier. 
 

Vi starter med våre minste matroser kl. 1800. ”Elias” er forspurt om han kan komme, 

men det er foreløpig litt usikkert da ”Snekka” gikk i trykken. Pølser og brus blir det i 

hvert fall.  

Fra ca. kl. 2000 er grillene varme. Ta med mat og noe ”attåt”, så satser vi på at været er 

på vår side.  

Fredag 16. mars var det igjen duket for pub-aften på 

”huset”. Denne gangen var det vårt eget medlem, 

John Aicher, som fortalte om et 30-års minne, om 

forliset av lasteskipet m/s BONITA i Den Engelske 

kanal, i  desember 1981. Her gjorde den engelske 

redningstjenesten en heroisk innsats i et vær av orkan 

styrke, for å redde mannskapet om bord i m/s BONI-

TA. Det er også kjent at Aicher fikk sin fortjente 

påskjønnelse av rederiet i etterkant for sin innsats om 

bord for å redde de andre for deretter å forlate skipet 

som en av de siste før det sank.  
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Yre skippere er godt i gang med båtpussen. Hvordan dette gjøres ønsker  Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)  ved 
Fylkesmannen i Østfold å se nærmere på.  

 
 

 
Fylkesmannens miljøvernavdeling har varslet kontroll av større småbåthavner i regionen. På et 
svarskjema skal det innen 1. juni gis en beskrivelse av avfallshåndtering i havna, forhold rundt 
båtpuss, bakken på opplagsplassen, avrenning fra spyleplass og eventuell sårbar natur omkring 
havna.  
Opplysningene vil fylkesmannen bruke for å få en bedre oversikt over miljøarbeidet og for-
urensningssituasjonen i småbåthavnene i fylket. 
 

Det er ikke tvil om at forurenset utslipp fra spyleplass er i fokus for kontrollen. Hos oss går 
spylevann pr. i dag rett i sjøen. Man er usikker på graden av skadelig utslipp, men det vil av-
henge av hvor hardt man spyler. De aller fleste bruker selvpolerende bunnstoff i dag, og det gir 
lite groe og slim. Må det skrapes, må avfallet feies opp og deponeres i miljøcontaineren. For-
urensingsnivået på bunnen ved spyleplassen og nærliggende område vil avgjøre hvilke tiltak 
som må iverksettes. 
 
Oslofjordens friluftsråd (OF) samarbeider med KNBF om å legge ut fortøyningsbøyer på 

egnede plasser, og KNBF medlemmer får rabatt på OF vimpel, som gir rett til å bruke bøya.  
OF har engasjert seg sterkt i det stadig økende problemet med marin forsøpling. Spesielt plastposer og lignende som brytes 
relativt raskt ned av sol til såkalt mikroplast. Det viser seg at miljøgifter fester seg til disse fragmentene som oppfattes som 
mat av smådyr, fugler osv. På den måten kommer giftstoffer inn næringskjeden. Les mer om marin forsøpling på 
www.oslofjorden.org  

Per Livar Engene Miljøkontakt MM 

Til de av dere som har båtplass i havna, følger det med en svarslipp i denne utgaven av ”Snekka”. Tidligere ”krysset” dere 
av på søknadsskjemaet om evt. ønsket opptak, men i og med at søknadsskjemaet skulle være oss i hende 31.1. skjedde det 
mange forandringer med båter/evt. opptak/ikke opptak frem til oktober mnd. da båtene igjen skulle på land. Dette medførte 
at opptakskomiteen fikk for dårlig oversikt over hvilke båter som skulle tas opp.  

Vi har derfor valgt å utsette denne tilbakemeldingen om ønsket opptak frem til senest 1. september. Vi regner da med at 
komiteen vil få en mer korrekt oversikt over hvilke båter som skal opp. Kryss også av for ”kun opptak” ( noen tar båten 
med seg hjem), eller om det ønskes opptak og vinterlagring på vårt område. Opptaket er satt til ukene f.o.m. 38 – t.o.m. uke 
43.  

Opptaktmannskapene opplever også at det er en del dårlig, 
til dels svært dårlig opplagsutstyr (bukker/støtter) til de 
båtene som blir tatt opp. Det er båteiers ansvar at slikt ut-
styr holder mål.  Hvis opplagsutstyret blir underkjent av 

opptaksmannskapene, vil ikke båten bli tatt på land, evt. 
satt på vannet igjen til dette er brakt i orden.  
Det vil fortsatt bli hengt opp lister i havna over hvem som 
har kranvakt i de forskjellige ukene (38-43), slik at den 
enkelte båteier kan kontakte vedkommende kranvakt for 
den uka båten ønskes tatt opp.   

Så vil vi også minne om at båteier rydder/fjerner sitt opp-

lagsutstyr, straks båten er satt på vannet. Båthengere kan 

parkeres samlet på nordopplaget på østsiden av veien, men 

ikke på det nye området som er i ferd med å bli opparbei-

det. Vestsiden av nordopplaget (der den høye lysmasten 

står) er tiltenkt bilparkering for de som er ute med båten.  

Foreningen har gått til innkjøp av en kraftig elektrisk lensepumpe for utlån til medlemmer med 

lekk båt i havna, i fall det skulle oppstå problemer med for mye innsig av vann i båten. Pumpa 

er plassert i et skap  i havnebua og kan lånes derfra.  

http://www.oslofjorden.org
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M M Snekka 
Ansvarlig redaktør: 

Svein Thorvaldsen   
 

Neste nr.:  

Julen 2012 

Ta kontakt og tips oss om 

nyheter 
 

Redaksjon: 

Svein Thorvaldsen  

 414 00 771 

bryggekanten@c2i.net 

Terje Kolsvik 

976 97 920 

te-kols@online.no  
Ivar B. Johansen       

951 74 700 

ivar@ibj.no 

Leder:                                       Svein Thorvaldsen                  

Nestleder:                          Geir Foldvik                                                                

Sekretær:                                 Roy Olsen                                                   

Økonomileder / kasserer:       Martin Bjørkholt                      

Hj. Kasserer / styremedlem:    Bertil Knutsen                                           

Styremedlem:                         Johnny Kjøniksen                     

Styremedlem:                         Lars Gunnar Andersen                              

Varamenn:  Catrine Tuft, Tom Kjell Hansen 

 Lasse Foldvik. Per Gundersen,  

ROGER JENSEN  
Leder av havnekomiteen. Ansvar 

for vedlikehold av bygningsmasse 

og bryggeanlegg. Tlf. 92640273, 

jensvart@gmail.com  

LARS ECHMANN  
Leder av kran- og opptakskomiteen. 
Ansvarlig for organisering av  
Opptak-/utsetting og transport av båter 

til/fra opplagsplassene. Tlf. 95764857 

ØIVIND BAKKE   

Leder av båtplasskomiteen. Be-

handling av båtplassøknader/

tildeling av båtplasser. Tlf. 

90036455, oewibakk@online.no 

ARNE AAS      
Leder av vaktkomiteen.  
Organisering/tildeling/bytting av 
båtvakter. 

Tlf. 98212088, arne@m.pro.no 

BERTIL KNUDSEN  
Hjelpekasserer.  Ansvar for fakturaer i 
forbindelse med medlemskap og båt-
plasser. Tlf. 90547572,  

bertil@lotteripartner.no 

 EDGAR M. JOHANSEN  

”Husmester”.  

Utleie av foreningslokalet. Tlf. 

91125205 

ed-mjoha@online.no  

 

mailto:te-kols@online.no
mailto:jensvart@gmail.com
mailto:oewibakk@online.no
mailto:arne@m.pro.no
mailto:bertil@lotteripartner.no

