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Dette brevet sendes på vegne av følgende tilsluttede organisasjoner: 

Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Nesodden 

kajakklubb, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oslo, DNT 

Drammen og Omegn, Kongsberg og Omegns Turistforening, DNT Ringerike, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund Buskerud, Vestmarka krets av Norges speiderforbund, Oslofjordens 

friluftsråd, Naturvernforbundet i Buskerud, NOF avd. Buskerud, Drammen klatreklubb, Buskerud 

KFUK-KFUM Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn, Buskerud Botanisk 

forening, Skogselskapet i Buskerud og Telemark.  

 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og 

friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid 

med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker. Kystverkets forslag om ny skipsled 

på vestsiden av Håøya påvirker natur- og friluftsinteressene våre i og langs Oslofjorden, og vi 

ønsker derfor å komme med en uttalelse til forslaget. 

Kystverket begrunner forslaget med at en ny skipsled på vestsiden av fjorden vil bedre sikkerheten 

for skipstrafikken i området. Vi mener at det motsatte er tilfelle. Ny skipsled på vestsiden av 

fjorden vil være en stor sikkerhetsrisiko i et populært fritid- og rekreasjonsområde og vil føre til 

forringelse av svært viktige naturverdier.  Tiltaket har negative konsekvenser for friluftsliv, natur 

og kulturminner. Tiltaket er også i strid med tiltaksplanen for Oslofjorden og mangler relevante 

utredninger i kunnskapsgrunnlaget. 

En ny skipsled gjennom Vestfjorden vil kunne medføre store negative konsekvenser for både natur 

og friluftsliv. Vi ber derfor om at dette prosjektet ikke gjennomføres.   

Uttalelse til 
Forslag om ny skipsled vest av Håøya 

mailto:post@asker.kommune.no
mailto:postmottak@frogn.kommune.no
mailto:postmottak@bym.oslo.kommune.no
mailto:post@kystverket.no
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Konsekvenser for friluftsliv  

Småbåter og seilbåter. Vestfjorden er en av Norges mest trafikkerte områder for småbåter og 

seilbåter. Hit kommer sjøfolk og barnefamilier for å oppleve stille sjø, og mange fine viker og bukter å 

ankre opp på. Sandspollen i Asker og Dragsundet samt Tåjebukta på Håøya er for eksempel to 

populære naturhavner som vil bli sterkt påvirket av høye bølger fra store skip. Mye av friluftslivet på 

og i fjorden skjer i dag på vestsiden av Håøya. Grunnen til dette er at alle vet at skipstrafikken foregår 

på østsiden, og at skjærgården i Vestfjorden består av et unikt mangfold av øyer og bukter.  

Padling. Området er populært for «øyhopping» der man padler fra øy til øy i området i Vestfjorden 

og ut til Håøya og Oscarsborg. Både kajakkpadling og SUP-padling er blitt svært populært, og bidrar til 

bedret folkehelse i stor grad. Det er et stort nettverk av padleruter i det foreslåtte området for ny 

skipsled (se figur 1). 

Dykking. Jeteen er et populært dykkemål i seg selv, med en av Oslofjordens best bevarte tareskoger, 

høy strøm og mye marint liv å se på. Både apparatdykkere og fridykkere trives her. Røyken 

sportsdykkerklubb har dokumentert en unik biotop med et mangfold av marint liv på «Muren». Dette 

er naturverdier som med stor sannsynlighet vil gå tapt dersom store deler av jeteen fjernes, 

undervannsområdet Stedgrunnen sprenges bort og massene derfra forflyttes innen nærområdet. Det 

er veldig usikkert hva dette vil bety for flora og fauna under vann. Røyken sportsdykkerklubb skriver i 

et brev til Kystverket at de ser at de sterke strømmene gjennom de smale åpningene i «Muren», 

kombinert med de store steinene som jeteen består av, gir et spesielt rikt liv under vann med blant 

annet hummere, krabber, sjønelliker, sjøanemoner og kjempefilskjell. Jeteen gir både beskyttelse og 

gode oppvekstvilkår.  

Vindsurfing. Vindsurfere på Storsand opplever stor frihet og glede i å kunne vindsurfe uten å måtte 

passe seg for store skip. Det er få andre steder i området det er like gode forhold for vindsurfing som 

på Storsand.  

Bading og rekreasjon. Vestfjorden er et populært område for å bade og svømme. I tillegg til et rolig 

farvann med mye flott natur, er det populært å besøke de små tettstedene langs kysten her som 

Sætre og Åros, eller spise boller på Håøya naturverksted og kjøpe thaimat på Freyborg. Dersom 

muligheten for å utøve et aktivt friluftsliv på sjøen forringes, vil lokalsamfunnene i området merke 

det på besøkstallene.  

En 140 meter åpning av jeteen og økt skipstrafikk i området vil føre til kraftig forringelse av og stor 

sikkerhetstrussel mot det etablerte friluftslivet i området.  
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Figur 1: Kart over kartlagte friluftlivsverdier innenfor og rundt tiltaksområdet. Kartet er produsert ved å georeferere 
Kystverkets plandokumenter med kartlag fra Kartverket, Kystverket og Miljødirektoratet. 

Konsekvenser for natur 

Unik flora og fauna. Store deler av tiltaksområdet er huser en unik flora og fauna. De rike 

samfunnene på grunna og jeteen er for en stor del et resultat av den sterke og regelmessige 

strømmen i disse områdene1. Ved en åpning i jeteen vil strømmen bli svakere, og vil påvirke 

vannmiljøet negativt. 

Den frodige tareskogen en finner på jeteen og på Drøbakgrunnen er sjelden å se andre steder inne i 

Oslofjorden. Her lever det mange ulike arter. Tiltaket kan også påvirke nærliggende reservater 

(Småskjær fuglefredningsområde2, Storskjær naturreservat3) med viktige naturtyper og rødlistede 

arter.  

Hekkeområder. Innenfor tiltaksområdet finnes Småskjær fuglefredningsområde, Storskjær 

naturreservat, Bergholmen og andre mindre holmer. Her og langs kysten av Vestfjorden finnes 

truede fuglearter som makrellterne (EN), alke (EN), ærfugl (VU), storskarv (NT), lomvi (CR) og krykkje 

(EN) for å nevne noen. Generelle forstyrrelser ved hekkeplasser og verneområder er negativt for 

fuglelivet, og næringssøket for fuglene i sjøen kan påvirkes. 

Hummerfredningsområde. 1. oktober 2021 ble det etablert to nye fredningsområder for hummer i 

Asker og Frogn kommuner, hvorav et av disse områdene er ved jeteen (se figur 2). 

 

1 Biologiske registreringer på Drøbakgrunnen og jeteen ved hjelp av ROV i forbindelse med en utvidelse av skipsleden over 
Drøbakterskelen, NIVA rapport LNR 4499-2002, NIVA 2002 
2 Småskjær fuglefredningsområde 
3 Storskjær naturreservat 

https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/handle/11250/211612/4499_72dpi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/handle/11250/211612/4499_72dpi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002790
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000768
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Hummerbestanden er allerede på et historisk lavt nivå4, og fredningsområder er med på å fremme 

bærekraftig utvikling. Vi synes dette er et godt tiltak for å verne og bevare de marine ressursene 

våre. Hummer lever mellom steiner og sprekker, og skjuler seg i jeteen. En sprenging av jeteen vil 

derfor ødelegge for hummerens leveområder i verneområdet.  

Gyteområder. Den allerede sterkt truede torsken og annen saltvannsfisk har registrerte gyteområder 

flere steder innenfor det skisserte tiltaksområdet (se figur 2). Tiltaket kan forringe disse viktige 

gyteområdene for torsk og annen saltvannsfisk.  

Vannmiljø. Den sterke og regelmessige strømmen ved jeteen sikrer mat og oksygentilførsel til 

filterspiserne, den hindrer nedslamming fra leirpartikler og begrenser aktiviteten til rovdyr som 

snegler, kråkeboller og sjøstjerner. Forskning fra NIVA fra tidlig på 2000-tallet sier at en åpning av 

jeteen kan gi mindre energi i vannstrømmen over jeteen5. Dette vil gi dårligere dypvannsfornyelse og 

derved mindre tilførsel av oksygen til fjordens dypvann (se vedlegg 1), og dermed ha en negativ 

effekt på vannmiljøet.  

En 140 meter åpning av jeteen og økt skipstrafikk vil ødelegge for det allerede sårbare marine livet 

i Oslofjorden. 

 

Figur 2: Kart over kartlagte naturverdier innenfor og rundt tiltaksområdet. Kartet er produsert ved å georeferere Kystverkets 
plandokumenter med kartlag fra Kartverket, Kystverket og Miljødirektoratet. 

 

4 Hummer i Norsk rødliste for arter 2021, Artsdatabanken 2021 
5 Utredning av konsekvenser for vannutskiftningen i indre Oslofjord ved utvidelse av skipsleden over Drøbakterskelen, NIVA 2002 

https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/14133
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/211615
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Konsekvenser for kulturminner 

Jeteen ble bygget i årene 1874-79. Den er ca. 1 500 meter lang og opptil 25 meter høy. Øverste del av 

jeteen er ca. 4 meter bred. Jeteen er i dag en av våre viktigste undersjøiske kulturminner.  

Jeteen ble bygget som en del av forsvarsverket på Oscarsborg og inngår derfor i verneplanen og i 

fredningen av Oscarsborg festning. Dersom man skal fjerne deler av jeteen, må man søke om 

dispensasjon fra verneforskriften. Kommunene jobber i dag for å unngå å gi dispensasjon fra plan, 

særlig langs strandsonen.  

Verneverdien til Oscarsborg festning vil reduseres ved inngrep i jeteen. 

 

Tiltaksplanen for Oslofjorden 

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lansert i mars 20216, 

signert daværende klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn (V). Tiltaksplanen for Oslofjorden er 

en ambisiøs plan med formål om å ivareta biologisk mangfold, natur, allmennhetens rett til et allsidig 

friluftsliv og muligheten til å opprettholde fiske og næringsliv i fjorden.   

I strid med tiltaksplanen. En åpning av jeteen og ny skipsled på vestsiden av fjorden, vil påvirke både 

naturen og friluftslivet i området svært negativt. Planen er dermed i strid med tiltaksplanen for 

Oslofjorden.  

Et av tiltakene i planen er å utrede problemstillinger knyttet til vannutskifting til Indre Oslofjord 

gjennom Drøbaksundet v/Oscarsborg og mulige tiltak for eventuelt å bedre vannutskiftingen. Det 

finnes allerede en del forskning rundt dette (se vedlegg 1). En åpning i jeteen vil ikke gi større 

vannmengder til indre Oslofjord, bare samme mengde vann som i dag, men med lavere 

strømhastighet. 

Kystverket er en del av tiltaksplanen for Oslofjorden, og har spesifikt fått i oppdrag å «kartlegge 

aktuelle områder/strekninger med utfylling og andre inngrep i sjøen med potensiell varig negativ 

påvirkning på marint miljø». Vi mener Kystverket bør stadfeste at dette inngrepet vil gi varig 

negativ effekt på det marine miljøet i området.  

«Ordførere for Oslofjorden» erkjenner at tilstanden i Oslofjorden er alvorlig og at tiltakene for å 

bedre miljøet i Oslofjorden må iverksettes snarest. Inngrep i jeteen og åpne opp for ny skipsled på 

vestsiden av fjorden er ikke i tråd med intensjonene.  

Mangler i kunnskapsgrunnlag 

Alle avgjørelser om tiltak må alltid baseres på et godt nok kunnskapsgrunnlag. Oslofjordens 

Friluftsråd og Marinreparatørene har gjennomgått det foreliggende grunnlagsmaterialet og påpekt 

en rekke forhold som etter deres syn tilsier at dette prosjektet ikke bør gjennomføres7. De finner at 

det er betydelige svakheter ved beregning av den samfunnsøkonomiske nytten Kystverket legger til 

grunn, både den rene nytteverdien og kostnadene. Følgende utredninger mangler: 

• Konsekvenser og effekt på friluftsliv 

 

6 Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, 2021 
7 Brev til Kystverket fra Oslofjordens friluftsråd og Marinreparatørene, 2021 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivt-friluftsliv/id2842258/
https://www.oslofjorden.org/vi-gar-imot-ny-led-i-vestfjorden/
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• Reduksjon i verneverdien til Oscarsborg 

• Effekten på vannmiljøet, jf. NIVAs rapport nevnt ovenfor 

• Konsekvenser og effekter for fuglelivet som følge av at vannmiljøet og den marine 

næringstilgangen for disse vil bli svekket ved et slikt inngrep 

• Påvirkning av anlegg og livet i fjæra ved økt bølgebelastning i ny led 

• Virkninger for småbåttrafikken i Vestfjorden 

• Nytteverdien av tiltaket for skipstrafikken, risiko og trafikkflyt 

Det finnes allerede trafikkstyringsverktøy som bør sjekkes ut før slike inngripende tiltak 

vedtas 

Vi støtter konklusjonen til Oslofjordens Friluftsråd og Marinreparatørene etter deres 

gjennomgang, og mener utredningene som mangler er svært viktige å ha med i 

kunnskapsgrunnlaget. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 
Maria Rundhaugen Tesaker 

Koordinator 
FNF Akershus 
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Koordinator 

FNF Buskerud 
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Om å åpne for ny farled gjennom Drøbaksjeteen 
 
Kystverkets planer om å åpne for ny farled gjennom Drøbaksjeteen vil øke tverrsnittsarealet 
inn til indre Oslofjord ved Drøbaksterskelen. Den fysiske utformingen av terskelområdet har 
vist seg å være optimal for dypvannsfornyelsen i fjorden. En endring her betyr at effekten av 
de kommunale rensetiltakene i indre Oslofjord forringes ved dårligere dypvannsfornyelse og 
dårligere oksygenforhold.  
 
Drøbaksterskelens betydning for dypvannsfornyelsen i indre Oslofjord er veldokumentert 
gjennom forskningen fra 1960-tallet og til i dag. Det er fremst den betydning 
vertikaldiffusjonen har for å redusere egenvekten på dypvannet og derved underlette for at 
nytt tyngre, oksygenrikere vann fra ytre Oslofjord/Skagerrak, oftere kan strømme inn og ned i 
fjorden og erstatte det gamle oksygenfattige dypvannet. Dette ble først vist i Herman Gades 
doktoravhandling (1970), som var en del av NIVAs Oslofjordprosjekt 1962-65. Her beregnet 
han vertikaldiffusjonen i Vestfjorden og Bunnefjorden og viste betydningen denne hadde på 
dypvannsfornyelsen. Han registrerte også indre bølger som ble generert ved 
Drøbaksterskelen. Disse bølger var størst i Vestfjorden og nesten fraværende i Bunnefjorden. 
 
Gade (1973) viste senere hvordan vertikaldiffusjonen var avgjørende for den årlige 
dypvannsfornyelsen i Vestfjorden med en naturlig varierende egenvekt på havvannet utenfor 
terskelen. Anders Stigebrandt (1976) kunne senere vise at egenvektreduksjonen som Gade 
beskrevet kunne forklares med brytende indre bølger som blander lettere og tyngre vann i 
indre fjord med et nettoresultat av lavere egenvekt. 
 
Når Kystverket senere ville bredde hovedløpet noe ble det utarbeidet en rapport av 
Stigebrandt og Magnusson (2002) hvor det på det sterkeste ble advart mot å endre 
tverrsnittsarealet som funksjon av dypet. 
 
Senere har det vært ytterligere studier av strømmer, indre bølger og direktemålinger av 
turbulensen i området. Hoveddelen av dette arbeidet ble gjennomført som en del av André 
Staalstrøms doktorgradsarbeid (2012-2017), som resulterte i flere publikasjoner.  
 
En liste over relevante publikasjoner og rapporter er vedlagt.  
 
 
Jan Magnusson, 
 
NOAs fjordgruppe 
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