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Uttalelse i forbindelse med søknad fra Kystverket om
fjerning av ytterligere to grunner I Indre Oslofjord
Dere ref: 215/5052-73 M-FO
Hei på dere.
Nesodden Seilforening er en idrettsforening med ca 450 medlemmer med tilhold på Steilene.
Vi arrangerer aktiviteter for egne medlemmer i alle aldre, samt at vi eier og driver et seilsportanlegg
med mange gjesteplasser på Persteilene.
På Steilene har vi funnet en god kombinasjon mellom idrett og friluftsliv og det er et yrende liv her ute
mellom april og september. Men vi har en stor utfordring og den er problemer relatert til trafikksjøen fra
inngående trafikk i Oslofjorden. Nye båttyper og økt hastighet medfører stadig større problemer med å
holde havnen i sammen. Vi må øke våre vedlikeholdsbudsjetter og må også se at fortøyde båter får
problemer med fortøyningene og skade på båtene. Vi har også hatt personskader forårsaket av
trafikksjøen. En person fikk blant annet knust begge legger da personen forøkte å unngå skade på
båten.
Seilforeningen vedtok i 2014 at dette er en uholdbar situasjon og den nedsatte et utvalg som skal se
på løsninger som kan begrense/stoppe problemene.
Dette er situasjonen per i dag.
Vi er derfor svært skeptisk når Kystverket vil fjerne grunne 23 (S. Steilesand). Det vil medføre at
trafikken går enda nærmere og muligens også holder høyere hastighet, med de uheldige
konsekvenser det vil medføre for folk og utstyr på Steilene. Vi har også våre regattaområder i disse
områdene og fjerning av grunnen vil gjøre at kommersiell trafikk vil komme nærmere barn og unge
som driver sin aktivitet sør for Steilene.
Alt i alt anser Nesodden Seilforening at dette tiltaket vil forverre situasjonen på Steilene betraktelig. Vi
håper derfor at fylkesmannen tar med dette i sin vurdering. Dersom det gis tillatelse ønsker vi en
dialog med fylkesmann og Kystverket slik at tiltak kan iverksettes som begrenser skadevirkningene.
Dette kan være å bygge/forlenge rausmoloen, sette opp bølgebrytere etc.
Med vennlig hilsen
Øyvind Degnes
91325609 / leder@nesodden-seilforening.no
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