Reiselivsrapport
Sommeren 2022

Foto: visitdrobakoscarsborg.no og reiselivsaktørene i kommunen
Produsert av Turistinformasjonen i Frogn Kommune i 2022

Innhold
Turistinformasjonen i Frogn

Vi som jobber i Frogn kommune og på Turistinformasjonen i Drøbak håper at alle som driver med
reiserelatert næring har hatt en strålende sommer med mye aktivitet og fornøyde besøkende. Det
har vært en travel sommer på turistinformasjonen, med turister fra både nært og fjernt. Det er en
stor oppgave å innfri gode opplevelser for både besøkende og innbyggerne, en rolle vi tar med
stor ydmykhet. Tilbakemeldingene vi har fått fra besøkende er at de elsker den idylliske, lille byen
vår. Mange kommer med båt fra Oslo, noe vi er veldig glade for. Mange spør oss om Oscarsborg, i
tillegg er turistene interessert i Drøbaks historie, trehusbebyggelsen, shopping, restauranter, gallerier, strender og kyststier. Det har også vært mange cruiseturister og bobilturister innom. Dette
er første året Turistinformasjonen lager en slik rapport, og den kan både utvikles og utarbeides.
Rapporten kan gi oss sammenligningsgrunnlag for fremtidige sommersesonger.
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Områdestørrelse, meter
All

Besøk til Frogn (fra andre kommuner)

Besøkstall
Telia Insights

Velg region

Velg periode

All

2022-06 — 2022-08

Min. aktiviteter per dag
5

11 438

35%

gjennomsnittlig antall aktiviteter av
besøkende fra andre kommuner

andel av totalt antall aktiviteter

Topp 15 hjemkommuner
Oslo

18%
17%

Nesodden
13%

Ås

13%

Røyken
5%

Ski

Totalt besøk i hele Frogn, hele måneden

2 dagar med lav datakvalitet i din
markering (1 dager har blitt
ekskludert, 1 har advarsler).

Gjennomsnitt besøk per dag hele Frogn

Hold musepekeren her for flere
detaljer..

5%

Hurum

5%

Vestby
3%

Oppegård

2%

Bærum
Asker

2%

Daglige aktiviteter av besøkende fra andre kommuner

Gjennomsnitt besøk per dag i helgene i hele Frogn
Data-tilgjengelighet

Gjennomsnitt besøk per dag i sentrumsområdet
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Gjennomsnitt besøk per dag i helgene i sentrumsområdet

3

7

11 15 19 23 27 31

3

7

11 15 19 23 27 31

Frogn

Juni

Juli

August

332 039

347 915

360 913

11 450

11 223

11 642

12 320

11 751

13 657

1695

1901

1740

2246

2233

2483

Vis forklaring

© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

Forklaring besøkstall:

Hjemkommune

Vi har tilgang til en tjeneste hvor vi får oversikt over norske besøkende ved bruk av mobildata.

Avstand
-5KM
5-10 KM
10-20 KM
20-50 KM
50-100 KM
>100KM

Andel av besøkende
<0.05%
<0.5%

•
•
•

Besøkende = et besøk/aktivitet defineres som en person som
har oppholdt seg et sted lenger enn 20 minutter, og som startet
dagen i en annen kommune.
I helgene kommer rundt 30 % kommer fra Osloområdet
Ukedagene i sommersesongen viser at 18 % var fra Oslo, 17 %
fra Nesodden, 13 % fra Ås og 13 % fra Røyken.

Nasjonaliteter

<1%
<5%
<10%
>10%

© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

Totalt har det blitt loggført 52 nasjonaliteter i Frogn kommune
i sommermånedene.
FRANKRIKE | TYSKLAND | ITALIA | SØR KOREA | POLEN | DANMARK | ENGLAND | USA | AUSTRALIA | SVEITS |
NEDERLAND | BRASIL | PAKISTAN | SPANIA | SVERIGE | CANADA | KINA | VENEZUELA | IRAN | SAUDI ARABIA
| CHILE | UNGARN | JAPAN | SINGAPORE | ØSTERRIKE | ISLAND | BELGIA | UKRAINA | LITAUEN | FINLAND |
SRI LANKA | INDIA | VIETNAM | PERU | SKOTTLAND | IRLAND | BULGARIA | PORTUGAL | JORDAN | KROATIA |
SLOVENIA | MEXICO | TSJEKKIA | MALTA | RUSSLAND | NEW ZEALAND | ESTLAND | HELLAS | KENYA | EGYPT
| TYRKIA

Kilde: Loggboken til Tregaardens Julehus | Turistinformasjonens loggføring
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Transport
Ruter
Samlede antall påstigninger og avstigninger for juni, juli og august 2022
Sommeren 2022
B21		
B22
Påstigninger Avstigninger
Påstigninger
Avstigninger
Aker Brygge
11 037
10 490
4 420
5 008
Håøya
2 713
3 286
1 378
1 048
Oscarsborg
1 752
2 838
939
923
Drøbak brygge 5 227
6 668
2 164
2 180
								
500-bussen
Påstigninger
Avstigninger
Drøbak brygge 10 839
8 390
Drøbak kirke
8 383
5 982
Drøbak torg
16 519
11 135

NB! Tallene er fra Ruters automatiske passasjertellinger
- avvik kan forekomme og avganger med vesentlige avvik i tellingene eller med
manglende data er automatisk beregnet på grunnlag av tidligere passasjertellinger.

The Fjords
The Fjords er et rederi med én grunntanke i bunn; å kombinere maritim næring og reiseliv for
å kunne bidra til en attraktiv og bærekraftig destinasjonsutvikling. De har i år startet opp ruten
mellom Langkaia i Oslo og Oscarsborg, og i helgene til Drøbak, med MS Legacy of The Fjords.
Dette er en satsning i samarbeid med flere aktører, i første rekke Oscarsborg og Festningshotellene. Nå er sommersesongen på hell og vi går over til vinterrute den 19 september. Da vil
det gå sightseeingturer fra Oslo og turer til Drøbak lørdag og søndag. De har opplevd noe lavere besøkstall enn de hadde håpet på. Det er nok flere årsaker til det. Reiselivet har i år vært
turbulent som en følge av virkningene av pandemien, krigen, inflasjonen og andre årsaker. De
er også kjent med at det vil ta en stund før de ser jevne besøkstall på et nytt reiselivsprodukt.
De vil, i samarbeid med partnerne deres, konstant se etter måter å forbedre seg på. The Fjords
planlegger å holde fartøyet i drift vinteren gjennom i Oslo og starte opp igjen turer til Oscarsborg og Drøbak til våren.

Oscarsborgfergen
Oscarsborgfergen har hatt en fin sommer, men melder at de merker en generell nedgang i besøkende sammenlignet med perioden før pandemien. Antall solgte billetter
i juni er 2505, 5685 for juli og 3205 i august. Det gir et totalt tall på 11 395 solgte
billetter i sommermånedene. Unntatt her er operaforestillingen i august, da dette er
relatert til arrangementet. Ansatte er heller ikke med i utregningen.

Byspark
BySpark kan opplyse at det har blitt registrert over 2000 turer med el-sparkesyklene siden de kom til Drøbak 15.juli og at syklene blir flittig brukt av folk i alle aldre i
Frogn. Inne i appen viser kartet hvor syklene står, og i hvilket område du kan kjøre,
som per nå er Elle terrasse i sør og Holtbråtveien før E134 i nord. Byspark har lagt
inn en sperresone i bykjernen langs Storgata og Torggata. Sonen gjør at man ikke kan
avslutte turen eller parkere sykkelen innenfor dette området.
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Turistinformasjonens
nettsideplattform
www.visitdrobakoscarsborg.no
Det å utvikle og løfte de digitale plattformene til Turistinformasjonen
i Drøbak har stått høyt på agendaen til oss som jobber på Turistinformasjonen. En nettsideplattform som er linket videre opp mot både Visit
Greater Oslo, Visit Oslo og Visit Norway.
Hvis informasjonen, artiklene og bildene som ligger der er gode og
inspirerende vil det styrke Frogn kommunes kanal for profilering av
både kommersielle og ikke kommersielle aktører, samt opplevelser
både nasjonalt og internasjonalt. Vårt mandat som et kommunalt og
autorisert turistkontor er å løfte frem helheten og vise alle de kvalitetene Drøbak og Frogn har som et reisemål.

• 20.177 hjemmesidebesøk - en økning på 267% fra forrige
90 dagers periode. I tillegg kommer produktvisninger med
Frognprodukter gjennom Visit Norway (4569 produktvisninger på
Visit Norway), Visit Greater Oslo og Visit Follo
• Dette gir et snitt på 224 «besøkende» pr. dag
• De som besøker hjemmesidene besøker den i gjennomsnitt i
1 minutt og 46 sek, en økning på 30%
• 92% besøker hjemmeside fra mobil, 6% bruker PC og de resterende bruker nettbrett
• Kalenderen «Hva skjer i Drøbak» er sett 1337 ganger de siste 90 dagene. Frogn kommunes kalender, som er linket opp mot kalenderen til Visit Greater Oslo har i samme periode 634 visninger. Totalt hva skjer visninger er 5573
relevante for Frogn.

Kalender – «Hva skjer»
På nettsideplattformen til Turistinformasjonen er det en arrangementskalender som viser konserter, utstillinger,
teater, idrett og annen underholdning i Drøbak og Frogn. Denne er linket opp mot både Amta og Frogn kommune
og det som er relevant å fremme videre opp i Visit-kjeden blir også nevnt i de øvrige kalenderne.
For at våre besøkende skal få full oversikt, er det viktig at de ulike aktørene registrerer sine arrangementer. Det er
også viktig slik at vi på Turistinformasjonen alltid er oppdatert om hva som skjer, slik at vi kan videreformidle dette
til turistene som kommer til oss.
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Sosiale medier
@visitdrobakoscarsborg
Av våre tre SoMe-kanaler (Instagram, Facebook og Tiktok) har Turistinformasjonen denne sommeren fokusert aller
mest på Instagram, men vi har også hatt aktivitet på både Facebook og Tiktok.
Vi har tatt bilder, dronebilder og filmer av blant annet strender, hager, turområder, attraksjoner, festivaler og lokalmat.
Vi har også hatt en suksessfull Instagram-takeover av kontoen til Visit Greater Oslo (med 11,3 K følgere), hvor vi la
ut to innlegg som til sammen fikk 594 likes og en reel som har blitt sett av 5716 personer, samt 14 stories hvor vi
viste bredden av Frogn som reisemål.

Instagram
Historier

Rekkevidde: 1 048
Antall historier: 297
Noen av historiene våre:
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Innlegg
Noen av innleggene våre denne perioden:

Juni, juli og august 2022

Hashtags

Antall innlegg: 48
Reels- rekkevidde: 11 500
Kontoer nådd: 41 200 +474%
Engasjerte kontoer: 1 372 +130%
Eksponeringer: 186 347 +336%
Totalt antall følgere: 1 363 +26,9%

#Drøbak: 116 000 innlegg
#Visitdrøbakoscarsborg: 314 innlegg
#Søndagsbyen: 3259 innlegg

Kjønnsfordeling følgere

Aldersfordeling følgere
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Facebook

Facebook denne sommeren
Turistinformasjonen har også hatt aktivitet på Facebook i
sommer, hvor vi har delt bilder, artikler og videoer.
Innlegget om Eva Mellquist sin flotte hage viser at gode
innlegg kan nå ut til veldig mange personer. Her tok vi
både dronebilder og bilder og til nå har dette innlegget
nådd ut til over 12 300 personer, blitt likt av 520 personer
og delt 39 ganger.
Vi lagde også en video i forkant av Sommerkonserten til
Torkil Baden og DrøBach som nådde ut til 6585 personer,
det viser også at videoer er populært.

7

Drøbak i mediene
I sommer har også Frogn, Drøbak og Oscarsborg fått medieomtale,
blant annet i Dagbladets lørdagsutgave med 83 300 lesere (print) og i
Se og Hør sine reisesider med 252 300 lesere (print).
Visit Oslo Region sendte et filmteam som har vært på besøk, og som
har lagd en koselig film hvor de følger mor og datter på tur med tog,
buss og båt til både gamlebyen i Fredrikstad, Drøbak og Oscarsborg.
Målet med filmen er å inspirere de som besøker Oslo til å utforske nærområdene utenfor hovedstaden med grønne transportmåter.

Guide, brosjyrer & rutetider
Infohefte
Turistinformasjonen lagde i forkant av sommersesongen et nytt infohefte hvor man finner
en samlet oversikt over de attraksjonene, spisestedene, galleriene, kulturopplevelsene,
shoppingtilbudet og overnattingsmulighetene Frogn har å by på. Denne ble lagd i en
norsk og i en engelsk versjon og har vært en stor suksess.
Infoheftet har ligget på Smia, Rådhuset, Julehuset, hos overnattingsstedene, i noen av
butikkene og på Oscarsborgfergen.
Vi har totalt delt ut 1500 norske guider og 1500 engelske. Vi har også inngått en avtale
med Visit Oslo om at den engelske guiden skal ligge på Oslo Visitor Center på Østbanehallen i august og september og vi har allerede hatt besøk fra internasjonale turister som valgte å reise på dagstur til Drøbak på grunn av denne guiden de hadde tatt med seg fra Oslo.

Neste sommer og QR-kode stativ
Neste sommersesong kan vi være tidligere ute med å trykke opp oppdaterte infohefter og
dele de ut til de reiselivsaktørene som vil ha de liggende hos seg. Dette infoheftet finnes
også i nedlastbar PDF på nettsideplattformen vår.
Vi har også lagd noen eksempler på QR-kode stativ som kan skreddersys til hver bedrift, og
hvor QR-koden enten kan dirigeres til nettsiden vår eller til en nedlastbar PDF av denne guiden.
Rutetider er noe vi får mange spørsmål om på turistinformasjonen,
i år har vi laget et dokument hvor vi har samlet både rutetidene til Ruter-båtene, The
Fjords og Oscarsborgfergen. Dette er også noe vi kan dele med næringen neste år, siden
vi har forstått at dette også er noe de får mange spørsmål om.
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Festivalene i sommer
Drøbakfestivalen
Festivalsjef Hans Petter Haaland melder at han er strålende fornøyd med årets Drøbakfestival og har fått gode tilbakemeldinger. Ifølge en undersøkelse har 95.7 % av festivaldeltagerne tenkt å besøke festivalen neste år og beliggenheten nevnes som en av
festivalens største styrke. Til tross for dårlig vær satte festivalen publikumsrekord med
til sammen 4600 festivaldeltakere på de to dagene. Festivalen hadde i år et ekstra fokus
på miljøet og er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen miljøfyrtårn, de samlet også inn 8000
glass til gjennvinning. De har også solgt bra med billetter til neste års festival.

Drøbak Havnefestival
Festivalsjef Terje Evensen melder at det ble ca. 3500 betalende gjester fra 400 postnummer fordelt på fem land, Norge, Sverige, Danmark, Canada og USA. På gratisarrangementet
i Drøbak båthavn har de estimert at det var ca. 1500 på dødseshowet og over 800 som så
barnekoret og Freddy Kalas på Molo B. Lørdagen var det folk innom hele dagen og Elias
båten stod ikke stille et eneste sekund. Oppsummert: Det ble en super helg med mange
tilreisende og innbyggere som storkoste seg i Drøbak. Festivalen har nådd målet om å være
en aktør som er med på å trekke nye folk til Drøbak, sånn at de tar med familien tilbake ved
en senere anledning. Festivalsjefen har inntrykk av at det nye konseptet ble godt tatt imot,
så det bygger de videre på. De er godt i gang med billettsalget for 2023 og gleder seg.

Gitarer ved Fjorden
GVF kan melde at veldig mye gikk bra i år, og at de hadde ca. 6000 publikum på de to
helgene. De er spesielt glade for at deres barn - og ungdomssatsning gikk så bra, og de
tror og håper at Badeparken nå er blitt et enda kulere sted for de yngste. De ser også at
det er en del eldre folk som ikke liker at GVF er der. GVF håper også at den nye scenen/
infrastruktur blir klar til 2023, og begrunner det med at det er for mye jobb og kostnader med å arrangere oppe på sletta. De sier at det er mye som foregår i Drøbak og ved
Badeparken, og mener at alle må legge godsiden til for å få dette til.

Sommerkonsertene
Konsertserien på syv konserter i Drøbak kirke, ble gjennomført mellom 25.juni og
6.august, og har som målsetting å formidle musikk av høy kvalitet til folk flest. Repertoaret spenner fra klassisk musikk til samtidsmusikk, ispedd jazz og improvisasjon. Alt
billettsalg gikk via e-billett, som nå selger billetter til flere kulturarenaer i Frogn. Frogn
kommune opplevde at publikum kjøpte billetter mye senere enn tidligere år og helst
dagen før eller samme dag. Det var store musikalske opplevevelser på menyen i år og
publikum var meget begeistret etter konsertene. Det er dessverre fortsatt krevende å få
til utsolgte konserter i hele serien, men vi opplever at Sommerkonsertene har et lojalt
publikum som nå etter pandemien har begynt å komme tilbake igjen.

OscarsborgOperaen
OscarsborgOperaen solgte i år 5833 billetter, og det er vesentlig mindre enn hva de
pleier i en «normal» sesong. Men kanskje er det blitt en ny «normal» etter pandemien?
I likhet med andre arrangører i bransjen merker de en større forsiktighet fra publikum.
De tenker på om noe kan oppstå og tar flere forbehold. Prisene på det meste har økt,
og det kan også være en medvirkende årsak til mindre billettsalg. Kunstnerisk er OscarsborgOperaen veldig fornøyde. Med nesten bare flotte tilbakemeldinger fra publikum.
Aktørene (150 musikere og sangere) hadde en herlig operatid på Oscarsborg med en av
operalitteraturens mest dramatiske og spennende operaer.
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Attraksjoner og gallerier
Drøbak Akvarium
Drøbak Akvarium melder om godt besøk og at det er oppgang i besøkstallene alle
uker i juni, juli og august. Dette tross at det har vært fint vær i hele sommer. Normalt
så frister stranden mer, enn akvariumsbesøk ved fint sommervær. I tillegg har nordmenn igjen hatt anledning til å være turister i utlandet.
Besøkstall i sommermånedene: Juni: 5 100, Juli: 11 000, August: 6 100. Totalt har
Drøbak Akvarium hatt ca. 22 200 besøkende i disse tre sommermånedene.

Treegaardens Julehus
Julehuset har hatt en veldig bra sommer, ikke minst på grunn av alle de utenlandske turistene
som har funnet veien til Drøbak i år. De nevner at sosiale medier og ikke minst Instagram har
vist utallige bilder fra Drøbak, som har spredt seg utover hele verden.
De har hatt mindre nordmenn på besøk i år, og tror det har med pandemien å gjøre. 2019
var det siste normale året før pandemien og sammenlignet med i år har de passert 2019 med
god margin. De melder at cruisetrafikken har vært mye større enn tidligere, noe som skyldes
at nesten all cruisetrafikk i Østersjøen har stoppet opp på grunn av Ukrainakrigen. Totalt har
Julehuset loggført 45 nasjonaliteter mellom 29.mai og 29.august.
Julehuset nevner at det har vært et teamwork med mange personer gjennom mange år som
har bidratt til å gjøre Drøbak kjent internasjonalt og for utenlandske turister.

Bølgen Bad
Bølgen har hatt 1000 flere besøkende i sommerperioden 20.6-20.8 i år sammenlignet med 2021. Dette er de veldig godt fornøyd med da mange i år har
valgt å reise utenfor Norge i sin hovedferie.
Når Bølgen-været slår inn med gråvær og regn så har de cirka 1000 besøkende
på en dag.

Follo museum
Sommersesongen på Follo museum har vært over all forventning. Totalt sett har de hatt
6849 registrerte besøk i løpet av juni, juli og august. Og kan dermed glede seg over
besøksrekord i juni og juli. Programnyhetene i år har nok mye av æren for suksessen.
«Vandreteateret – fra tiggergang til salmesang» ble spilt hver helg i juli, og mysteriesekken har også vært et populært tilbud, særlig blant familier. Follo museum har også hatt
flere gode arrangementer i år, spesielt Barnas dag vil de trekke fram som en stor suksess.
I tillegg har det som vanlig vært godt med besøk på lekeplassen og hos dyrene deres.
Drøbaksvandringer, guidede turer gjennom Drøbak, er også nytt i år. Her har de en vei
å gå med besøkstall og lønnsomhet, men de fortsetter gjerne med å videreutvikle dette
tilbudet. Follo museum takker for alle besøk i sommer!
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Drøbak Rib Safari
Sesongen til Drøbak Rib Safari har vært betydelig bedre enn tidligere. Nå er 80% av
turene fra Drøbak, tidligere har de hatt mer fra Oslo. Bedriften melder om at kundene
deres elsker Drøbak, mange har båt, og at de har bare kjørt rett forbi uten å dra innom alle uthavnene, Sætre, Håøya, som byr på mye å se og oppleve. Drøbak Rib Safari
tilbyr også turer til enkeltpersoner, som eneste operatør i Oslofjorden. Hos de fleste
man må man leie hele båten. De fleste kundene har ikke vært i Drøbak før og ikke fra
fjorden. Mange kommer fra nord for Oslo, Drammen og Innlandet generelt. Drøbak
Rib Safari melder at de neste år vil satse på en større og raskere båt, som er bedre egnet for Rib Event. I hele sommer har bedriften hatt cirka 100 passasjerer fra Drøbak.

Norsk Lutefiskmuseum
Lutefiskmuseet kan melde at de har hatt en rekke omvisninger hittil i år. Ofte er
besøket ved museet koblet til et restaurantbesøk etterpå, eller en vandring i Drøbak. Gruppene har vært på fra 6 til 12 pers.

Avistegnernes hus
Avistegnernes hus melder at sommeren har vært ganske stille, mindre besøk enn
vanlig men god stemning. De vet ikke helt hva det kommer av, men de merker seg at
flere av butikkene på hjørnene oppe hos dem sier det samme. Kanskje turistene ikke
helt skjønner at det er noe «over» torget? Andre år har de hatt veldig høyt besøk på
sommeren, så det kan bare være tilfeldig. Nå gleder de seg til åpningen av utstillingen
til Julia Ebbing som stiller ut på Avistegnernes hus fra 3.september til 9.oktober.

Oslofjorden Kunstsenter
Oslofjorden Kunstsenter forteller at det i mai og juni var 10 års
jubileumsutstilling for kunstsenteret. I juli og august har de hatt en
rekke pop up utstillinger, alle bra besøkt. De starter høstsesongen
10. september kl. 13.00 med utstilling med kunstneren Gro Mukta
Holter som stiller ut jevnlig i Drøbak og har et stort publikum her.

Varmbadet - Drøbak kunstforening
Varmbadet og Drøbak Kunstforening melder at de har hatt en fin sommer med gode
besøkstall og fornøyde gjester, med unntak av en helg hvor de besøkende var hindret
adgang gjennom Badeparken grunnet festivalen GVF. På medlemsutstillingen deres
fra 17.juli til 1.august hadde de 1050 mennesker innom. På utstillingen Mudder –
en leirebasert utstilling av avgangsstudenter fra Kunsthøgskolen i Oslo var det hele
100 personer på åpningen. Totalt har de hatt 1683 mennesker innom fra 10.juni til
13.august. Nå gleder de seg til en ny utstilling som starter 10.september med Anette
Koefoed og Karin Valum.
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Overnattingsteder
Reenskaug Hotel
Reenskaug kan melde om ca. 96% belegg i perioden 20 juni – 20 august, og det er de
strålende fornøyd med. Det har vært så å si fullt hele tiden. Kulturlivet i Drøbak er en
kjempebooster for hotellene, folk kommer fra fjernt og nær for å delta på festivaler, konserter, opera, kunstutstillinger osv, og ønsker å toppe opplevelsen med hotellovernatting.
Videre er mange besøkende drop in, som ønsker et avbrekk fra byen eller som er på spontan
gjennomreise. De har opplevd en liten nedgang på restauranten The Lobby, og de sliter med
bemanning – det å skaffe ansatte med de riktige kvalifikasjonene, har vært veldig utfordrende, og de har ca. 50% bemanning enn tidligere.

Oscarsborg Hotel & Resort
Oscarsborg Hotel & Resort kan melde om et ganske likt belegg fra slutten av juni og ut
juli måned i år sammenlignet med i fjor sommer totalt sett. Eneste forskjellen i år er flere
brylluper og noe mindre turisme blant hotellovernattingene. A la carte restauranten har
hatt et jevnlig og bra besøk totalt sett i år, men likt med søsterhotellet Reenskaug Hotel
og mange andre bedrifter innen reiselivsbransjen, har hotellet slitt med å kunne skaffe
ansatte med de ferdigheter som kreves innen bransjen - en ettervirkning av pandemien og
alle nedstenginger.

NEST Bunnefjorden
Sommeren på NEST Bunnefjorden har vært veldig bra, med 100%
belegg juni, juli og august. Sammenlignet med i fjor har den unike
speilglasshytten gått opp cirka 1000 kr i snittpris per døgn. Naturlig
nok melder de også at de har flere utenlandske gjester denne sommeren enn tidligere, og ca. 50 % av bookingene kommer fra Airbnb
og utlandet.

Gjestehavna i Drøbak
Det har vært stadig økende med båtturister utover sommersesongen, og Drøbak Gjestehavn har hatt et jevnt besøk på mellom 10 og 20 båter daglig. Så selv om det har
vært et jevnt besøk, har det som regel alltid vært plass. Antall overnattingsdøgn var
328 i juni, 617 i juli og 326 i august. I tillegg hadde de dagsbesøk på 265 i juni, 577 i
juli og 283 i august. Parkeringsvakt i Frogn kommune Mona Johansen som kontrollerer
gjestehavnen kan fortelle at det i år har vært flere småbåter enn tidligere.

Oscarsborg gjestehavn
Oscarsborg Gjestehavn melder om at det har vært en god del færre båter innom dem
i år sammenlignet med de to siste årene, men hvis de sammenligner med siste «normale» år, 2019, har det vært en økning. Antall overnattingsdøgn var 945 i juni, 1585
i juli og 1062 i august. I tillegg hadde de dagsbesøk på 320 i juni, 915 i juli og 513 i
august. Det har vært meldt om færre båter i de fleste gjestehavnene nedover fjorden i
hele år. Og det er nok en sammensatt grunn til det. Mye vind, kaldt i lufta i våres, høye
drivstoffpriser og mange ønsker å reise til utlandet i år er nok noe av årsaken. Men
gjestehavnen får masse gode tilbakemeldinger fra gjestene sine, det er minimalt med
nattebråk i havna og en andreplass i kåringen om årets gjestehavn gjør at de er fornøyde med sesongen.
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Mat & Drikke
TomterMais – Haneborg gård
Sommeren hos Tomter Mais har vært jamt fra, litt under fjoråret, men ikke mye. De
første 6.mnd sett under ett er de på linje med 2021. Juli måned lå litt under og det var
de forberedt på. Gården er avhengig av faste kunder og når de drar på ferie klarer de
ikke å ta igjen det med tilfeldige turister.
Ellers så er gården avhengig av flere ting for å lykkes. De har ikke bare en vare som
skal kjøpes inn og selge, de skal faktisk dyrke frem den varen. Da spiller været en
viktig rolle, sommeren har vært bra med passe varme og regn innimellom. Det er en
god oppskrift for å klare å dyrke frem friske og frodige grønnsaker. Maisen hadde nok
satt pris på litt høyrere gjennomsnittsvarme så der ligger gården litt etter skjema, men
det skal de ta igjen når de er ferdige med september.
De ønsker også å komme med en liten påminnelse til alle; de går på jordet hver dag og høster ferske grønnsaker som legges rett i butikken. Rett fra jordet til bordet, kortere vei får du
ingen andre steder, benytt dere av tilbudet. De ønsker velkommen til Haneborg gård.

Bringebærlandet
Bringebærlandet har hatt en veldig bra sommer med rekordavling. På 20 mål med
bringebærbusker har det blitt plukket cirka 23 tonn. De har også hatt suksess med
omvisning og vinsmaking, et tilbud de har hatt fredag og lørdag. De har også lansert
en helt ny vin – en aromatisert fruktvin. De har hatt 50 plukkere ansatt, fra 15 ulike nasjonaliteter. Gjestene er strålende fornøyd både med lokalproduserte bær og
fruktvinen, som er produsert 60 grader nord.

Miramar Restaurant
Miramar Restaurant med ekteparet Jona Gonzales og Junjie Andao i spissen melder at
sin første sommer gikk veldig fint. Sommeren viste dem at det kommer flere gjester til
Drøbak fra andre områder, i tillegg til de lokale. Flere fra Ski, Ås, Langhus, Nesodden
og overraskende mange fra Oslo melder ekteparet. De hadde forventet flere gjester
allerede fra skolestart, men sier at det tok cirka to uker etter skoleferien før høysesongen slo til og restauranten begynte å fylle seg.

Håøya Naturverksted
Håøya Naturverksted melder om en spennende sesong som har vært preget av færre
fritidsbåter på fjorden. På Håøya har det derimot yret av liv, nå som flere og flere oppdager det nye havneanlegget i Tåjebukta og hvor fantastisk fin Håøya har blitt igjen.
Vi har anslått at ca. 20000 mennesker har besøkt Naturverkstedet som i år har nye
lokaler. Dette er en økning fra i fjor.
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