
Velkommen til Malmøya! Malmøya Kystkulturlag 
(kystkulturlag.com)

Malmøya Mat, lokal 
landhandel med burgere

Bunnefjorden 
Seilforening

Ormsund 
Roklubb

Malmøyskjær fuglereservat
(ingen adgang 15. april – 15. juli)

Solvik badestrand
Tilrettelagt for 

funksjonshemmede

Solvik camping og kafé.
Kommunalt drevet, for 

funksjonshemmede

Skogbakken
Friområde med bade-

og fiskemuligheter

Sydstranda
Friområde med bade- og 

fiskemuligheter

Hallingsåsen
Flott utsiktspunkt

Båtmotoren AS

Malmøya Slipp AS

Myren
Friområde

(seilskole for barn 
og ungdom)

Lorentsenstranden
friområde

DMS Marina AS

Sti (god)
Vei/turvei

Flisebukta
(strand, stenet)

Kaninskjær 
fuglereservat

(adgang forbudt)

Skinnerbukta
Friområde med 

bademuligheter og 
fossiler

Bussholdeplass
Rute 85 til Sentrum

Sydstranda furuskog
Gammel skog med 

sjeldne planter

Utsiktspunkt

Utsiktspunkt

Liten strand, stenet

Sti (dårlig)

Vis hensyn til Malmøyas unike natur og kultur!

(malmoya.no)

Veteranbåtklubben 
Bundus  (Oslojoller)

espen.com/malmoya.pdf



Velkommen til Malmøya!
En veiviser for våre gjester – med hilsen fra oss som bor her ute

Malmøya – idyllen som nesten forsvant

Malmøya har alltid vært en perle i Oslofjorden –
men en gang hadde Oslo Kommune helt andre 
planer for øya. På 1960-tallet ville Oslo Havn 
legge betongkai fra Bekkelaget via nordsiden av 
Ormøya og Malmøya helt til Skinnerbukta. I 
Skinnerbukta skulle det anlegges et skipsverft. 
Denne utbyggingen er grunnen til at broen fra 
Ormøya til Malmøya er mye større enn den 
egentlig trenger å være med dagens trafikk. Øya 
ville da sett ut omtrent som Sjursøya gjør i dag.

Malmøya ble reddet takket være sin unike
geologi, fossiler, og en av de første
miljøvernaksjonene i Norge.

Malmøya

Malmøya er en av tre øyer med fast befolkning og veiforbindelse på østsiden 
av Indre Oslofjord. Det er ca. 160 husstander på øya, butikk, en kafé (åpen i 
sommermånedene), to marinaer, to seilklubber, en roklubb, fiskere, 
veteranbåter og organisasjonen Ung i Oslo.

Planter og geologi
Malmøya har en enestående geologi med kompliserte bergarter, mange 
fossiler og sjeldne planter. Store deler av øya (i praksis alle steder det ikke er 
hus) er naturreservat. Det er strengt forbudt å fjerne stein eller planter fra 
disse områdene. Det skjer dessverre iblant at folk stjeler fossiler – dette er 
alvorlig miljøkriminalitet og må øyeblikkelig meldes til politiet på telefon 112. 
Det er også absolutt forbudt å tenne bål på øya, pga. mulig skade på sjeldne 
planter og fossiler. Når du er på tur: Vennligst hold deg til stier og veier, så 
unngår vi unødvendig slitasje på den sårbare naturen.

Veier og parkering
Veiene på Malmøya er private og betales av de som bor der. Det er 
parkeringsforbud på hele øya. Veien er smale, fartsgrensen er 30 km/t og ikke 
dimensjonert for stor trafikk. Mye trafikk utgjør et faremoment, siden 
utrykningskjøretøy ikke kommer frem.

Veiene tåler heller ikke tung trafikk (maks 10 tonn totalvekt/6 tonn akselvekt), 
og det finnes ikke parkeringsplasser. Med mindre du kan parkere hos noen du 
kjenner, anbefaler vi parkeringsplassen inne på fastlandet (ved 
Ormsundbroen). Parkerer du langs veien risikerer du bot og borttauing.

Veiene er imidlertid glimrende til turgåing, jogging og sykling!

Toaletter og søppel
Det finnes ingen offentlige toaletter på Malmøya, bortsett fra på Solvik 
camping på sørvestsiden. Det finnes heller ikke mange søppelkasser, så som 
gjest her forventer vi at du tar med deg søppelet ditt hjem igjen når du drar.

Turstier
Malmøya har en rekke fine turstier, både langs strendene (særlig på sørsiden) 
og til fine utsiktspunkter på høydene. På kartet er anbefalte turstier markert 
med rød stipling. Det finnes endel andre, mindre stier (markert med røde 
prikker på kartet) der det bør utvises forsiktighet: De kan være kronglete, 
bratte, eller ligge under tidevannsgrensen, og vedlikeholdes ikke.

Fisking og bading
Bade kan man gjøre hvor som helst, men bunnforholdene varierer. Vi 
anbefaler Sydstranda, Solvik (tilrettelagt for funksjonshemmede, men åpen for 
alle), og Skogbakken for dem som liker svaberg. Det finnes også enkelte 
mindre strender på østsiden (syd for Malmøya brygge), og ved Malmøya Slipp 
lengst nord. Fiske kan man også gjøre mange steder, men stranden nord for 
Brattodden og kyststripen fra Solvik og rundt Sydstranda anbefales. Utenom 
hekkesesongen (15. april – 15. juli) kan man også fiske fra Malmøyskjær.

Velkommen!
Vi som bor her ute, er glad i øya og ønsker alle velkommen – under 
forutsetning at man tar hensyn og bidrar til å bevare en sårbar perle i Oslo!

Vennligst parker på fastlandet!

Ta med søppelet ditt hjem igjen!
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