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Oppdrag: Finne leirplass for Norsk 
sjøspeiderleir 2022

• Indre Oslofjord, nært til Oslo

• Ca . 700-800 deltagere

• 2. uken av sommerferien (2. – 9. juli)

• Teknisk infrastruktur (delvis) på plass

• Byhaik





Breivoll, Ås kommune



Breivoll gård og friområde ligger innerst i Bunnefjorden, i Ås kommune i Akershus.

Består av et friområde på ca. 70 dekar, med strender og turveier. Dette er svært 

populært om sommeren, og det er tradisjonelt en stor St. Hans-feiring her. 

Den norske turistforening forhandler våren 2018 med Ås kommune om å drive 

Breivoll gård som et aktivitetssenter. 

Breivoll gård har bl.a. samlingshus, våningshus, vaktmesterbolig og stabbur. 

Ingen av bygningene er fredet, men reguleringsplanen sier at kommunen bør 

vurdere verneverdien før en flytting, endring eller riving. 

Det er funnet spor av gamle bosettinger i området, også gravminner og 

kokegroper. 



Dette tenker DNT om aktiviteter på Breivoll…
• •Kajakksatsing 

•Utleie 
•Kajakknaust med overnatting 
•Kajakklager med booking, 40-50 
kajakker 
•Kajakkbrygger 
•Kajakkurs (vi har hatt 1.200 på kurs i 
år) 
•Frivillig kajakklubb

• •Friluftsarena
•«Utendørs» overnatting i lavvo 
•Utendørs overnatting i gapahuker 
•Tarzan løyper og zipline
•Aktivitetsløyper 
•FriluftsCamp

• •Frivillighetsarena 
•Turlagets lokalisering 
•Møter og planlegging 
•Sosial arena 

• •Åpent senter 
•Kafe og samlingslokale 
•Utleie for alle til arrangementer 

•Store arrangementer 
•Lag og foreninger 
•Kom deg ut- dager 
•Konserter/Reverock 
•Natt i naturen 
•Festivaler for alle frivillige 
organisasjoner

Overnatting inne 
•Enkeltsenger/grupper 
•Leie av anlegget 

Uteskole og sommerskole 
•Organisert for skolene 
•Arena for egenorganisert aktivitet 
•Sommerskole og sjøleir 



• Samarbeid om rekruttering og 
aktivitet

• Ås kommune

• Omkringliggende kommuner

• Frivillige organisasjoner
• Jeger og Fisk
• Speidere
• Turgrupper
• Idrett
• Kultur

• Ås Frivilligsentral

• Oslo og Omland Friluftsråd

• Oslofjorden Friluftsråd

• Norsk Friluftsliv

• mm



Rapport med anbefaling fra ad hoc utvalg i Ås kommune for Breivoll

• Norges speiderforbund er en organisasjon som i likhet med DNT i stor grad 

har ressurser, kompetanse, og en virksomhet til å kunne være den sentrale 

eiendomsforvaltende aktør på Breivoll. Medlemskap i organisasjonen er 

også åpen for alle og enhver. Likevel er deler av aktiviteten til speideren 

rettet mot egne medlemmer eller mot aktuelle nye medlemmer. 

Speideren har også en kristen formålsparagraf og den kristne tro 

gjenspeiles både i speiderloven og forbundets budskap ellers. Dette kan 

potensielt bidra til å skape en viss avvisende effekt ovenfor 

menneskegrupper med annen, eller ingen religiøs tilknytning. 



Speideren har heller ikke den samme erfaringen med drift av tilsvarende områder 

og bygningsmasse som DNT har. Norges speiderforbund har ytret ønske om å flytte 

sitt forbundskontor til Breivoll. Breivoll som kontorsted for en driverorganisasjon kan 

være aktuelt innenfor reguleringsplanen, men kun til en viss grad. Utvalget er enig 

med Speiderforbundet i at Breivoll også bør kunne være sted for landsleir og andre 

større eller mindre arrangementer. Dette vil være en forutsetning uansett hvem som 

får funksjon som hoveddriver av stedet. Utvalget mener innspillet fra 

Speiderforbundet er et interessant utgangspunkt for videre dialog. Innenfor drivers 

behov for en solid og bærekraftig bruk må allmennhetens frie bruk og muligheter 

for det offentlige og organisasjoner sikres. 

Utvalget mener at Norges speiderforbund er en aktuell mulig driver på Breivoll, som 

i likhet med Breivolls Venner bør kunne være en aktuell underaktør eller også 

hoveddriver dersom dialogen med DNT ikke fører frem.



Areal 64 mål Bryggeanlegg 10 patruljebåter,

Må utvides med tilleggsbrygger

Adkomst: Bil/båt Bil: Ja Henger: Ja

Vann: ja Kloakk: Ja Strøm: Ja

Renovasjon: søppelkasser Hus: samlings hus, 

våningshus, 

vaktmesterbolig og 

stabbur

Avstand Oslo 

sentrum:

Med båt: 11 nm

Med bil: 30 km (30 min)
Butikker: Vinterbro senter 

3,6 km 

15  + 5 min gange 

+ 4 min buss

















Aktuelle steder

• Håøya

• Oustøya

• Bygdøy

• Langøyene

• Breivoll



Krav til leirplass

• Plass til 700-800 speidere

• Sjønært

• Havnemulighet for 25-30 båter

• Infrastruktur som strøm/vann/avløp/renovasjon

• Tilhenger frem til troppens leirområde



Håøya, Frogn kommune
eies av Oslo kommune



• Håøya ligger i Frogn men eies av Oslo kommune. Det går 
ferge fra Aker brygge ned til Håøya i sommersesongen. 
Det er gratis og tillatt å telte på friluftsområdet av Håøya. 
Det er også flere fine steder og brygger for båtfolket.

• Stor og frodig øy

• Friluftsetaten i Oslo klipper og vedlikeholder 
grøntområdene på friluftsområdet av øyen. Det er store 
områder der du kan sette opp telt og du er garantert en 
privat plass. På øyen er det vann, toaletter og 
søppeldunker. Det er ikke strøm noen steder på øyen, 
heller ingen biler eller butikker/ serveringssteder. Håøya 
består av et naturreservat, et stort friluftsområde og 
eiendommer og installasjoner for forsvaret på sørsiden. Det 
er fine forhold for småbåter med flere brygger.



Areal Bryggeanlegg Planlegges for 90 båter

Adkomst: rutebåt Bil: nei Henger: med båt

Vann: ja Kloakk: nei Strøm: nei

Renovasjon: søppelkasser







Innenfor området tillates offentlig gjestehavn og havn for driftsbåter, inkludert tilstrekkelig skjerming for bølger, for inntil 90 

båter hvorav minimum halvparten av plassene skal være for båter under 33 fot. Det tillates akterfortøyninger etter samråd 

med kommunen og iht. havne- og farvannsloven. 

Anlegget skal være åpent for allmenn ferdsel. Landgang fra offentlig gjestehavn til landfeste skal ha universell utforming. 

Småbåthavnen skal ha ordensregler for å redusere sjenerende støy og for å begrense tillatt liggetid i havnen. 

Deler av bryggeanlegget kan tilrettelegges for renovasjon i form av enkelt-søppelkasser eller dypoppsamlere. Det tillates 

ikke søppelcontainere. 





Oustøya, Bærum kommune



Oustøya, som er den største og kanskje mest interessante øya i 
Bærum, har vært befolket helt siden 600-tallet. Øya er privat, 
men strandlinjen i vest er friområde. 

Store deler av strandlinjen på vestsiden av Oustøya er friområde. 
Her finnes det bra sandstrender og mange fine svaberg. Mye av 
Oustøya brukes i dag til en 18-hulls golfbane. Det har blitt 
utvunnet både salt og kalk på øya, i tillegg til at folk livnærte seg 
av fiske, jord- og skogbruk. Omkring 1600 var Oust blant de 
mange gårder i Bærum som leverte kalk til byggearbeidene på 
Akershus festning. Gamle kalkovner, og gravrøyser fra 
jernalderen finnes ved friområdet. 



Areal Bryggeanlegg Begrenset (Frognerkilens Båtforeningen 

av 1860)

Adkomst: Liten ferge Bil: nei Henger: med båt

Vann: nei Kloakk: nei Strøm: nei

Renovasjon: søppelkasser



• På Ostøya er det et jorde som kan benyttes som 
leirområde. Kan være noe fuktig ved regnvær.

• Frognerkilen Båtforening av 1860 har et bryggeanlegg. 
Mulig vi kan få låne den store betongbryggen.

• Tror ikke det er noe strøm i nærheten.

• Det er en eksklusiv golfbane i nærheten.

• Ikke så lett å få tilhengere fraktet til øya. Må evt. være ved 
golfklubbens brygge/kai.



Bygdøy, Oslo kommune



• Området er en del av kongsgården, som disponeres av 
Folkemuseet.

• Leirområdet er et jorde, som ligger rett ved sjøen.

• Badeplass og bryggeanlegg rett i nærheten.

• Det ene bryggeanlegget (Ulabrand) eies av KNS. De har 
juniorsamling på anlegget i de 2 første ukene av 
sommerferien.

• Det store bryggeanlegget eies av Killingen båtforening.

• 45 minutter å gå til Norsk maritim museum

• Strøm/vann/kloakk i nærheten. Lett adkomst med bil/buss.

• Nært Oslo. Positivt PR-messig.



Langøyene, Nesodden kommune
eies av Oslo kommune



Legge til en lysbildetittel 3



Fasiliteter
•stor, offentlig badestrand
•22 utedoer og en utedo tilpasset handicappede 
(åpent i sommersesongen)
•svaberg og to sandstrender
•stor gresslette
•fotballbaner 
•to sandvolleyballbaner
•benker og bord
•badebrygger og badeflåte
•muligheter for telting på nordsiden av øya (se 
adferdsreglene for telting)
•naturistbadeplass på den sørlige delen av øya
•delvis tilrettelagt for bevegelseshemmede
•kiosk

• Det er ikke tillatt å tenne bål, men det er 
tilrettelagte plasser for grilling. Telting er 
tillatt på Nordre Langøy. Borevannet på 
øya er renset for bakterier, men smaker 
vondt og anbefales ikke som drikkevann. 
Det trenger saltvann inn i borehullet. Mye 
av den store sletta mellom Søndre og 
Nordre Langøy er sperret av på grunn av 
forurensning. 

• Området skal rehabiliteres.



2020/21: Langøyene blir ny
Om tre år gjenåpnes et forbedret og enda mer 

publikumsvennlig Langøyene. Innlagt drikkevann og wc, 
gjestebrygge for fritidsbåter og en splitter ny gresslette med 

nybygde fasiliteter står på planen.

– Nordenden av øya skal sikres med ca. 240 meter 

spuntkai (en kaifront av metall) som vil hindre at bølgene 

graver ut masse og avfall. Erosjon er hovedårsaken til 

spredning av avfall, derfor skal det settes opp en spuntkai

som skal gå ned i avfallsdeponiet og sikre sjøfronten mot 

erosjon. Da vil vi samtidig etablere en langsgående brygge 

med tilrettelegging for fortøyning av fritidsbåter.


