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Verneplan for Hovedøya i Oslo 
 
Verneplan for Hovedøya er vedtatt i statsråd  
19. mai 2006. Følgende verneområder er 
opprettet i medhold av naturvernloven: 

- Hovedøya landskapsvernområde med 
plantelivsfredning. 

- Østre Hovedøya naturreservat. 
- Vestre Hovedøya naturreservat. 

 
Landskapsvernområdet og de to naturreservatene 
omfatter det meste av øyas landareal, samt en  
50 m bred sone med sjøareal rundt hele øya. Det 
samlede arealet av verneområdene er 0,79 km2. 
Klosterområdet, som er automatisk fredet etter 
kulturminneloven, inngår ikke i verneområdene.  
 

 
Parti med skog på Hovedøya. 
Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Verneverdiene på Hovedøya er store og svært 
godt dokumenterte, både når det gjelder 
naturvern og kulturminnevern. Øya har et 
vakkert, særegent og historisk verdifullt natur- 
og kulturlandskap, et rikt planteliv og 
interessante geologiske forekomster. 
Verneverdien er vurdert som nasjonal både 
botanisk og geologisk. Allerede i 1935 foretok 
Stortinget en midlertidig fredning av 
berggrunnen, plantelivet og dyrelivet i to atskilte 
områder på øya. 
 
Gjennomføringen av verneplanen er et ledd i 
arbeidet med å bevare et representativt utvalg av 
norsk natur for kommende generasjoner, jf. 

St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens 
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. I tillegg 
til naturvern- og kulturminneinteressene, er det 
knyttet store friluftsinteresser til Hovedøya. Det 
er småbåthavn, flere stier og flere badestrender 
på øya. 
 

 
Hovedøya sett fra sjøsiden. 
Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
I arbeidet med verneplanen er det lagt vekt på å  
etablere en forvaltning som ivaretar de store 
naturverdiene på Hovedøya, samtidig som en tar 
hensyn til kulturminnene og friluftslivet. Tiltak 
for å ta vare på naturverdiene, vil også bidra til at 
området i fremtiden fremstår som attraktivt for 
friluftslivet. 
 
Gjengroing er en trussel mot verneverdiene i 
store deler av området. I områdene som brukes 
mest av badende er vegetasjonen utsatt for 
tråkkskader. Det er i denne sammenheng behov 
for skjøtselstiltak. Disse forholdene blir nærmere 
belyst gjennom arbeidet med en forvaltningsplan 
for Hovedøya. Oslo kommune og fylkesmannen 
samarbeider om forvaltningsplanen og arbeidet 
er nå er inne i en sluttfase. 
 
 


