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Innledning  
 

Kyststi har vært et tema i Aust-Agder gjennom de siste to tiår. Det er nok flere årsaker til at arbeidet 

med kyststi ikke har kommet ordentlig i gang. Ressurssituasjonen i kommunene er antakelig den 

viktigste årsaken. Grimstad er den kommunen som har gjort mest, ved å skissere en mulig trasé for 

kyststi for 10 år siden. Det er gjort en kjempejobb med etablering av strandpromenaden på Fevik, 

men det har ikke vært midler til videre arbeid. En annen viktig årsak kan være at det har vært mange 

ulike oppfatninger av hva en kyststi egentlig er.  

 

Friluftsrådet Sør søkte i 2004 om midler til etablering av kyststi på Hove i Arendal kommune. Hoves 

Venner sørget for tilrettelegging og merking av en nesten 5 km lang rundløype i 2005 – dermed var 

fylkes første kyststi etablert. Friluftsrådet Sør har også bidradd med kyststimerker til Tvedestrand 

kommunes arbeid med en om lag 3 km lang kyststi på Nautholmene utenfor Askerøya.  

 

 

Utvikling av prosjektet 

Fylkestinget satt av 500 000 kr til utredning av kyststi i Aust-Agder i perioden 2010 - 2013. 

Administrasjonen fulgte opp ved å kalle inn kystkommunene, Fylkesmannen, Friluftsrådet Sør og 

Midt Agder friluftsråd til møte i september 2010. Alle syntes det var naturlig å engasjere 

friluftsrådene i dette arbeidet. Fylkeskommunen ga Friluftsrådet Sør i oppdrag å utføre arbeidet på 

vegne av / i dialog med sine fire kystkommuner (Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad), mens 

Midt Agder friluftsråd ble spurt om å gjøre tilsvarende arbeid for Lillesand kommune.  

 

Etter dette hadde fylkeskommunen møter med kommunene, enkeltvis og et fellesmøte med begge 

friluftsrådene. Fylkeskommunen innkalte Friluftsrådet Sør til oppstartmøte i januar 2011. Både 

friluftsrådet og fylkeskommunen deltok på et møte angående Kyststi i Telemark i Kragerø i mai 

samme år. Feltarbeidet i Risør kommune og Tvedestrand kommune ble utført i løpet av 

sommerhalvåret 2011, og rapporteringen utført i slutten av 2011 / begynnelsen av 2012. 

 

Kommuneplanutvalget i Arendal, fikk melding om oppstart av kartleggingen av en mulig kyststitrase i 

/ gjennom kommunen i slutten av mai 2012. Kommunens saksbehandler viste til at etablering av 

kyststi har vært omtalt i de to siste kommuneplanene. Kommuneplanutvalget tok meldingen til 

etterretning i sitt første møte i juni. 

 

 Feltarbeidet i Arendal kommune og Grimstad kommune ble utført i løpet av sommerhalvåret 2012, 

og rapporteringen utført våren/sommeren 2013. 

 

Befaringene av kyststi ble kombinert med feltarbeid i forbindelse med nye turkart for kommunene. 

Foreslått trase ble gjennomgått, diskutert og justert i møte med kommunen og fylkeskommunen i 

begynnelsen av februar 2013.  

 

 

Muligheter og utfordringer 

Kyststi er etablert i flere kommuner i andre fylker. Graden av tilrettelegging varierer. Noen steder går 

kyststien på fjell og svaberg, andre steder som skogsti eller turvei. Enkelte strekninger går også på 
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vanlig vei. Selv om standarden er ulik, er merkingen og skiltingen standardisert. Det er også ulike 

løsninger med tanke på sammenheng. Noen kommuner har en kyststi som går gjennom hele 

kommunen, mens andre har satset på delstrekninger. I Telemark er en sammenhengende kyststi 

under etablering i Bamble og Kragerø. Etter en prosjektperiode på 3 år regner Kragerø kommune 

med å ha gjennomført tilrettelegging og merking i terrenget, gjennom hele kommunen.  

 

I tillegg til å vurdere om man ønsker en sammenhengende eller oppdelt kyststi, kan det stilles 

spørsmål om hvor kyststien konkret skal gå. Å legge stien på en åsrygg med fin utsikt over havet kan 

ofte være både enklere og mindre konfliktfylt enn å legge stien rett i sjøkanten. En sti som går høyere 

kan være bedre å bruke om høsten og vinteren, da svaberg lett kan bli glatt og utrygt å ferdes på. En 

sti som går gjennom skog kan være enklere å tilrettelegge til turvei standard enn om man ønsker at 

stien går på svaberg og fjell. Ikke minst vil graden av konflikt med grunneiere ha stor betydning for 

endelig utforming av trasé. Flere steder i våre kommuner ligger hytter og hus nært inntil sjøen, med 

brygger, båthus og hageflekker som hindrer ferdsel. I tillegg til det rent juridiske ved slike 

problemstillinger, kan turgåere finne det ubehagelig å ferdes kloss oppi hytter og hus.  

 

Kragerø kommune hadde i sitt forprosjekt en gjennomgang av spørsmålet om kyststien nødvendigvis 

måtte gå i strandsonen, men har fått signaler om at begrepet ”kyststi” ikke trenger å tolkes slik. 

Begrepet er tenkt å illustrere en sti som går langs kysten (kystkommunene), kontra en sti som går i 

fjellet. Likevel er det nok ønskelig at stien flere steder går ned mot sjø og hav, slik at det er 

muligheter for å bade, eller at det er utsikt ut over havet.  

 

Et annet forhold som må vurderes er; hvem kyststien skal etableres for? En kyststi gjennom Arendal 

kommune og Aust-Agder fylke bør sees i sammenheng med kystled, sykkelruter og muligheter for 

overnatting. I sum kan dette bli et spennende reiselivsprosjekt. I forhold til folkehelse og muligheter 

for å øke andelen aktive i hverdagen er nok rundturene og nærhet til større boligområder det 

viktigste. Med tanke på målgruppe er det også graden av tilrettelegging en vurdering man må ta. Det 

vil være rimeligere og enklere å få på plass en enkel tursti, men dette ekskluderer enkelte grupper. 

Ved å etablere en standard turvei vil både de som er dårlige til beins, familier med barnevogn og 

sykler kunne ferdes på veien. Kostnaden blir da en helt annen, og det er ikke like lett å etablere 

turveier alle steder.  

 

For at kyststien skal bli brukt er det viktig at den blir godt ryddet og merket, i neste omgang kommer 

standardforbedring og vedlikehold, deretter parkeringsplasser, toaletter, rasteplasser og 

informasjonstavler. Stien med merker og skilt bør etterses, og ryddes hver vår.  

 

Følgende spørsmål må gjennomgås av fylkeskommunen og kommunene: 

1. Skal kyststien være sammenhengende eller bestå av delstrekninger? 

2. Må kyststien gå langs sjøen, eller kan den også ligge lenger inne i terrenget?  

3. Skal man ha stor grad av tilrettelegging, eller enkel standard? 

4. Hvor stor grad av konflikt er man villig til å gå inn i for å etablere kyststien? 

5. Hva er budsjettrammen for gjennomføringen av prosjektet, og hvem skal betale? 

6. Hvem er ansvarlig for oppfølging og vedlikehold? 
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I denne rapporten har vi kun sett på mulighetene for etablering av kyststi. Ingen grunneiere er 

kontaktet i forbindelse med forprosjektet. Det må gjøres når man går fra forprosjekt til 

prosjektgjennomføring. Berørte grunneiere må gi skriftlig tillatelse til rydding, skilting eller anen 

tilrettelegging dersom arbeidet skal kunne la seg gjennomføre.  

 

 

Muligheter for sammenhengende kyststi gjennom kommunen 
 

Med erfaringene fra feltarbeidet i Risør og Tvedestrand friskt i minne, og med 250 km fottråkling 

frem og tilbake langs Arendals kyst, legger vi nå fram en skisse til hvor det er mulig å etablere en 

kyststi gjennom kommunen, fra Tvedestrand grense i Ramsdalen til Grimstad grense ved Gruben.  

 

For at kyststien skal kunne la seg realisere foreslår vi å bruke eksisterende stier og turveier. Ofte 

finnes alternative løsninger, men noen ganske få steder har vi foreslått nyetablering av stier. Av og til 

må vi også ty til en del av det etablerte veinettet for å få en sammenhengende trase.  

 

Vi er overrasket over hvor mange stier som finnes i Arendal kommune, men ser også at det er et stort 

behov for rydding og merking. Naturlig nok er sti -mulighetene svært begrenset helt i strandkanten, 

særlig langs Tromøysund.  

 

Anbefalt trase er å oppfatte som et forslag fra vår side, hvor vi mener kyststien bør gå. Vi har også 

foreslått noen spenstige broforbindelser som alternativer, dersom politikerne ønsker å gjøre kyststi -

opplevelsen mer spektakulær. Samlet lengde for Kyststi Arendal ligger rundt 120 km. 

 

I den videre omtale og analyse har vi valgt å dele kyststien inn i følgende delstrekninger, som byr på 

ulike utfordringer, muligheter og kvaliteter:  

 

1. Ramsdalen – Fantodden 

2. Fantodden - Arnevik 

3. Arnevik – Neskilen 

4. Neskilen -  Songe 

5. Songe – Strømmen 

6. Strømmen – Vippa 

7. Vippa - Gruben 

 

 

Delstrekning 1: Ramsdalen - Fantodden 
 

Fakta og utfordringer 

Utgangspunktet vårt er en videreføring av kyststien der vi avsluttet forprosjekt i Tvedestrand 

kommune. Fra kommunegrensa følger vi en delvis sammenhengende sti langs vestsiden av 

Eikelandstjern naturreservat. 
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Ved Borås og Langodden er det utfordringer knyttet til reetablering av gamle stier. Det må etableres 

200 -300 meter nye stier i Lønvikområdet for å unngå fylkesvei 410. Nasjonal sykkelrute nr. 1 

(Nordsjøruten) følger fylkesvei 410 fra Arendal sentrum til Tvedestrand.  

 

Opplevelseskvaliteter 

 

Natur 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Eikelandstjern naturreservatet     Gammel fattig edellauvskog

  

Friområder 

Teiersnes (statlig sikret, ikke tilgjengelig fra kyststien ) 

 

Forslag til trasé 

Foreslåtte kyststitrasé i Tvedestrand følger Knutsvikveien fra Hanto mot Arendal grense. Vi foreslår å 

videreføre kyststien på en delvis sammenhengende sti langs vestsiden av Eikelandstjern 

naturreservatet, og fortsette rett fram på hytteveien til Eikeland. Alternativt kan kyststien følge 

Knutsvikveien over på Skottevikveien og følge hytteveien mot Eikeland. 

 

Fra Eikeland følges veien videre.  Opplevelsesverdien på veistrekningen langs Tustebukilen må 

karakteriseres som høy. Det vil ikke være noen god løsning å følge veien helt ut til fylkesveien, fordi 

fylkesvei 410 her er smal, svingete, lite oversiktlig og til tider kan ha mye trafikk. Vi foreslår å 

reetablere noen av de gjengrodde stiene ved Borås.  Ta til venstre før siste avkjørsel ut fra 

Eikelandsveien. Ved Borås er opplevelsesverdien stedvis høy, men man er avhengig av velvillige 

grunneiere for å få til en sammenhengende sti, fordi den gamle stien er brutt et par steder av ”ny” 

bebyggelse og anlagte hager. 

 

 
 

Fra Borås følges veien videre til Langodden. Den gamle stien herfra er brutt av en nyetablert plen, 

men det bør ikke være noe problem å finne en løsning i samråd mede grunneieren her. Stien 

framstår etter hvert som en gammel vei. Vi foreslår å følge stien over Brokeland, men her må det 

etableres 200 -300 meter med ny sti ned til Lønvikjordene. Opplevelsesmessig ville det vært et bedre 

alternativ å anlegge en en sti langs fjellet, innerst i Lønnvikbukta og følge eksisterende hyttesti over 

på Lønvikveien, men kostnadene og konsekvensene for grunneierne blir langt større.  
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Etter bommen på Lønvikveien følger vi stien opp til hyttefeltet ved Staubøfjorden. Herfra tar vi oss 

gjennom hyttefeltet på vei og sti, til vi kommer ut på ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 127 til 

Fantoddbroa.  

 

 

Delstrekning 2: Fantodden - Arnevik 
 

Fakta og utfordringer 

Delstrekning 1 ble avsluttet ved Fantodden. Vi fortsetter over Fantoddbroa til Tverrdalsøy og videre 

på Kilsundveien (fylkesvei 127) over til Flostaøy. Tverrdalsøy omtales under; kortere strekninger og 

rundløyper. Flosta på langs, fra øst mot vest, er delstrekning 2.  

 

Kommunen bør skilte parkeringsplassen ved Gjerdalkrysset som offentlig parkeringsplass. Kyststien 

bør så absolutt ha en utstikker til det statlig sikra friluftsområdet Vestre Kvaknes. Man er avhengig av 

velvillige grunneiere for å få etablert en stiforbindelse på om lag 500 m. Festningsområdet ved 

Kalvøysund bør oppgraders med informasjon og tilrettelegges mer universelt. Parkering og 

forlengelse av etablert sti helt ut til Skinfelltangen bør vurderes. 

 

Opplevelseskvaliteter 

 

Natur 

Opplevelsesverdien er langt høyere enn for delstrekning 1. 

 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Mellom Steinhytta og Korshavn     Rik sumpskog 

 Grundesundholmen (sør)     Littoralbasseng 

 Norstrand       Strandeng og strandsump 

 Flosta kirke       Parklandskap 

 Fløyheia       Rik edellavskog 

 Sørbudalen       Rik sumpskog 

 

Kulturminner 

Kalvøysund festningsanlegg fra 2. verdenskrig 

Steinhytta 

Flosta kirke 

Narestø (gammen tett skipperhus bebyggelse, med hus tilbake til 1600 tallet) 

 

 

Friområder 

Vestre Kvaknes  

Kalvøysund festning (ikke statlig sikret) 

Korshavn og Korshavnstykket  

Grundesundholmen med Sandvikflaket 

Skinnfellen 
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Badeplasser 

Korshavn 

Grundesundholmen 

Skinnfellen 

 

Organisert aktivitet 

Speiderhytte (hus) ved parkeringsplassen på 

Kalvøysund festning 

 

Eksisterende tilrettelegging 

 

Parkering    

o Gjerdalskrysset (kommunalt gruset plass) 

o Kalvøysund festning 

o Sandvika ved Skinnfellen (svært begrenset) 

o Flosta kirke  

 

 

Forslag til trasé 

Delstrekning 1 ble avsluttet ved Fantodden. Vi fortsetter over Fantoddbroa til Tverrdalsøy og videre 

på Kilsundveien (fylkesvei 127) over til Flostaøy. Tverrdalsøy omtales under; kortere strekninger og 

rundløyper. 

 

Like før den kommunale parkeringsplassen tar vi til venstre mot Gjerdalen. For å komme oss videre 

vestover tar vi inn på stien til høyre etter snaut 100 m, men kyststien bør så absolutt ha en utstikker 

til det statlig sikra friluftsområdet Vestre Kvaknes. Det bør være en overkommelig utfordring å få til 

en avtale med grunneie i området om dette. 

 

Stien fører oss ut til Bråvikkilen. Herfra følges veien ut mot Flosterøyveien (fylkesvei 122), men i 

krysset tar vi Kalvøysundveien (fylkesvei 136) til Kalvøysund festning. Festningsområdet er et virkelig 

opplevelsesområde langs kyststien, men det bør oppgraders med informasjon og tilrettelegges mer 

universelt. 

  

Fra festningen følger vi en sti vestover, ved 

oppkjørselen til et hus, og følger denne ned mot 

Stangeneskilen. Vi beveger oss nå inn i et 

område med flere parseller statlig sikrede 

friluftsområder kalt Korshavn og 

Korshavnsstykket. Turen går i fin skogsmark, og 

vi passerer ei fin steinhytte langs stien, før vi 

kommer ut ved Sandvika. Herfra følger vi 

grusveien ut til fylkesveien, men eksisterende 

stier ut til de statlig sikrede friluftsområdene 

Grundesundholmen og Skinnfellen må inngå 
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som utstikkere på kyststien. Forlengelse helt til 

Skinfelltangen bør vurderes. 

 

Fylkesvei 122 følges 150 m før vi tar av til venstre, langs 

kirkegården og passerer tett inntil vakre og historieriske 

Flosta kirke. En kyststivandrer, som ikke har vært på Narestø, 

må bare koste på seg en avstikker fra Traneheia og en 

rundtur i den gamle og tette bebyggelsen, og ta samme 

veien tilbake. Vi er nødt til å ”stupe” ned den bratte bakken i 

retning Sørlandsleia og følger den gamle veien (fra 1905) 

gjennom skogen vestover til vi kommer ut på Arnevikveien, 

like ved et gult hus (det var i alle fall gult våren 2012).  

 

Arnevikveien følges ned til den møter fylkesvei 122, og herfra 

snaut 500 m til Arnevikbroa. 

 

 

 

Delstrekning 3: Arnevik - Neskilen 
 

Fakta og utfordringer 

Delstrekning 2 ble avsluttet ved Arnevik. For å komme oss videre vestover må vi krysse Sørlandsleia. 

Den enkleste måten er minst konfliktfylt og rimeligst. Den spektakulære måten er langt mer 

krevende og man er i langt større grad avhengig av en god prosess og dialog med gunneierne. 

Ved Eydehavn er det muligheter for å legge kyststien lenger sør dersom kommunen ønsker å 

tilrettelegge en strandpromenade i indre halvdel av Neskilen, og gjør man først dette på østsiden bør 

man også vurdere vestsiden. Buøya omtales under; kortere strekninger og rundløyper. Nasjonal 

sykkelrute nr. 1 (Nordsjøruten) følger fylkesvei 410 fra Arendal og til Tvedestrand sentrum  

 

Opplevelseskvaliteter 

 

Natur 

Opplevelsesverdien som kyststi avhenger av det alternativet som velges. Det realistiske alternativet 

har hovedsekelig opplevelsesverdien knyttet til Strengereidstranda, og kanalen mellom Ulfsryggtjønn 

og Stemmetjønn. Det spektakulære alternativet vil gi opplevelser av en helt annen dimensjon og 

settes i forbindelse med gruvene og det som har vært en merket kulturløype. 

 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Gartatjønn       Naturig fisketomt tjern 

 Ulfsryggtjønn       Naturig fisketomt tjern 

 Store Klokkerøya      Kantkratt 

 Store Stråholmen      Kantkratt 

 

 

Friområder 
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Store Klokkerøya (ikke statlig sikret) 

Buøya med Skarsholmen og Furuholmen 

Garta/Ulfsryggen, Råna 

 

Badeplasser 

Store Klokkerøya - Stråholmene (svaberg og liten strand) 

Råna ved Åbelvikfjorden 

Buøya (flere flotte badestrender) 

 

Kulturminner 

Kanalen fra Ulfsryggtjønn til Stemmetjønn og gruvene i området 

Eydehavn museum 

 

Organisert aktivitet 

Speiderhytte (hus) ved den siste parkeringsplassen på Buøya 

 

Eksisterende tilrettelegging 

Parkering:    

o Eydehavn skole 

o 3 små til middels store parkeringsområder på Buøya 

Toalett  

o Ved første og innerste strand på Buøya 

o Furuholmen 

o Skarsholmen 

 

 

Forslag til trasé 

Delstrekning 2 ble avsluttet ved Arnevik. For å komme oss videre vestover må vi krysse Sørlandsleia. 

Her er skisseres to helt ulike muligheter. Den rimeligste og mest realistiske løsning som forslag til 

trasé (Realismen) og den mest spenstige og spektakulære løsningen (Brobyggeren). 

 

Realismen 

Vi foreslår å krysse Sørlandsleia ved å følge fylkesvei 122 over 

Løvøybroa (Arnevikbroa) og ta til venstre ved en garasje/bod om 

lag 100 m før krysset med fylkesvei 410. Her går en gammel vei 

eller sti ned mot Strengereidfjorden og videre mot vest. Kyststien 

bør legges her, men man er avhengig av en god prosess og dialog 

med grunneierne for å lykkes med dette. Da vi befarte området 

endte stien opp i et ”månelandskap”. Her var alle trær hugget, 

løsmasser skjøvet til side og veier under etablering. Kyststien må 

her føres gjennom det som nå begynner å bli et boligfelt, ned til 

avkjørselen på fylkesvei 410. Det bør bygges gang og sykkelvei de 

snaut 900 m herfra til avkjørselen til Garta. Kyststien bør svinge 

utenom båtanlegget og den vakre bebyggelsen ved 

Strengereidstranda. Som en midlertidig løsning kan man legge 



12 
 

kyststien tvers over fylkesvei 410 ved utkjørselen til 

boligfeltet ved Mokkeheia og følge den gamle veien langs 

Strengereidvannet, ned mot Råna, og følge fylkesvei 123 

(Våjeveien) ned og over fylkesvei 410, litt østover og videre 

inn Gartaveien. Den midlertidige løsningen er ikke å 

anbefale, da en må krysse en trafikkert fylkesvei uten 

gangfelt 2 ganger like etter en overgang fra 80 km/t til 60 

km/t som fartsgrense. 

 

Nasjonal sykkel rute nr. 1 føler også Gartaveien. Vi følger 

veien 1,3 km og tar til venstre like etter Gartatjeønn og følger 

en flott turvei øst for Ulfsryggtjønn. Vi tar av fra denne, mot 

høyre og krysser Kanalen der den starter. Etter 

frisbeegolfbanens hull/kurv nr 9 tar vi igjen til høyre og følger 

stien til fotballbanen og veien ned til vi møter fylkesvei 410 

innerst i Neskilen. Her er det imidlertid mange muligheter for å legge kyststien lenger sør dersom 

kommunen ønsker å tilrettelegge en strandpromenade i indre halvdel av Neskilen, og gjør man først 

dette på østsiden bør man også vurdere vestsiden.  

 

Brobyggeren 

Den spektakulære traseen vil være svært 

krevende med tanke på grunneieravtaler, 

kostnader og saksbehandling, men statusen for 

kyststien og opplevelsesverdien vil ligge mange 

divisjoner høyere, og kunne sammen med en 

strandpromenade i Neskilen virkelig gitt bydelen 

et løft. Det vil neppe gå upåaktet hen i nasjonal 

sammenheng dersom Arendal bygger en 

håndfull eller to med gangbroer for at kyststien 

skal binde sammen deler av Skjærgårdsparken 

og føre fotfolket over Sørlandsleia. Det kan bli 

flere turister, mer folkehelse og bedre levekår av slikt. 

 

Dette alternativet tar utgangspunkt i at kyststien 

følger stien ut til den gamle ”båtbua” på 

Arneviksiden av Løvøybroa. Det må bygges 

gangbro herfra til Lille Klokkerøya. Mellom Lille 

og Store Klokkerøya må det bygges en gangbro 

med samme høyde som Løvøybroa, slik at 

båttrafikken kan komme under. Bro nummer tre 

må bygges mellom Stor Klokkerøya og Store 

Stråholmen. Den fjerde broa må bygges mellom 

Store Stråholmen og Seinsholmen med samme 

høyde som Løvøybroa. Den femte og siste broa 

er nok den mest krevende å få til, med tanke på at det er fritidsbebyggelse på Steinsholmen og på 
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landsiden. Sannsynligvis vil dette måte bli en skrå bro, med lav høyde inn mot land. Herfra må det 

nyetableres om lag 100 m med sti før man er ute på veien ved Helleren, som følges til Rønningen. Vi 

følger etablerte stier på sørøstsiden av Takseråsen og kommer så vidt innom veien to ganger før vi 

kommer ut på Breivikveien. Breivikveien følges til endes, hvor det må anlegges om lag 200 m med sti 

og bygges bro over til Pinseholmen. Den syvende broa bygges fra Pinseholmen til Buøya, hvor det må 

anlegges 200 m sti ned til den midtre parkeringsplassen. Det understrekes at forbindelsen fra Breivik 

til Buøya vil være krevende å få til, og avhengig av godt samarbeid og tillatelser fra berørte 

grunneiere på begge sider. 

 

 
 

 

 

Delstrekning 4: Neskilen - Songe 
 

Fakta og utfordringer 

Delstrekning 3 ble avsluttet ved Neskilebroa. For å komme oss videre østover følges gang- og 

sykkelveien langs Nasjonal sykkelrute nr. 1, drøyt 600 m, og krysse Kystveien i gangfelt. Det må 

etableres gangfelt der kyststien krysser Kystveien ved Skibvik ringvei. Det hadde også vært en fordel 

om 40 km/t – sonen ble forlenget østover forbi Statoilstasjonen. Ved Saltrødbukta må kyststien igjen 

krysse Kystveien i et trafikkfarlig gangfelt. Ved Holmen i Songebukta benytter vi Benvei 70, 

Mortenstøbakken, og krysser Kystveien for fjerde og siste gang på denne delstrekningen, men her er 

det heldigvis gangfelt. 

 

I ”gamle” Arendal kommune hadde man gjennom 1970-årene fått et bevisst forhold til at snarveier, 

stier og trapper var i ferd med å bli glemt eller stengt. Helt forbilledlig, ble disse den gang registrert 

og nummerer som en del av arbeidet med generalplanen (les kommuneplanen). I kyststianalysen vil 

vi opplyse om hvilke Benveier som tenkes benyttet, med både nummer og navn. 

 

Mellom Møllebukta og Saltrødbukta mener vi det må etableres tre avstikkere. Frisøya bør gjøres 

landfast og adkomsten til Paulus holme bedres. Kyststien kan på sikt følge belyst turvei på 

strekningen Saltrød - Birkenlund. Der stien fra Songeheia følger privat vei 100 meter ned til Gamle 

Songevei, er man avhengig av en god dialog med oppsitterne med tanke på skilting og merking. 
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Opplevelsesverdien gjennom Arendal bymark øst vil bli redusert til lav, eventuelt middels, ved 

bygging av ny tilførselsvei til ny E18 gjennom marka. Avstikker til Trollnes og kyststi Tromøy omtales 

under; kortere strekninger og rundløyper. 

 

Opplevelseskvaliteter 

 

Natur 

Opplevelsesverdien som kyststi er lav langs Kystveien, på grunn av trafikktetthet og støy. Gjennom 

Arendal bymark øst karakteriseres opplevelsesverdien som gjennomgående høy i dag. Svært høy er 

opplevelsesverdien i Skibviga, ved Hellesundåsen og Frisøya og fra Paulus holme inn Saltrødbukta. 

 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Rånahølen       Brakkvannsdelta 

 Neskilen       Poller 

 Frisøya        Kantkratt 

 

Songefurua, har omkrets på 3,20 m nederst på stammen. 

 

Kulturminner 

Frisøya 

Stokken kirke 

Bygrensa fra 1902 - et solid steingjerde og 160 

nummererte grensestein fra Dyvika til Hansnes. 

Postveien var veiforbindelsen før Kystveien ble 

bygget østover fra Songe omkring 1915 - 1920. 

Nikko’s hule 

 

Friområder 

Furøya (statlig sikret) 

Paulus holme (status usikker) 

Saltrødbukta (status usikker) 
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Badeplasser 

Paulus holme (svaberg og liten strand) 

Lindvika (liten strand 500 fra kyststien) 

Trollnes (ikke tilrettelagt i dag) 

Stea (ferskvann, 500 m nord for kyststien, anlagt av 

Songe vel) 

 

Organisert aktivitet 

Marka fritidsklubb – Camp Piletjenn 

(friluftsaktiviteter for barn) 

KFUM – KFUK speiderne, selger kaffe og vafler på 

Bjørnebo (ikke hver søndag) 

  

Eksisterende tilrettelegging 

Parkering    

o Stuenes skole 

o Saltrød senter 

o Stokken kirke 

o Krøgenes næringsområde 

o Birkenlund skole 

 

Forslag til trasé 

Delstrekning 3 ble avsluttet ved Neskilebroa. For å komme 

oss videre østover må vi krysse Nesveien og følge gang og 

sykkelveien langs Kystveien, om lag 650 m før vi tar av der 

veien svinger krapt ved avkjørselen til Helleheia. Etter 100 m 

svinget vi til venstre og passerer gjennom Budalen. Innerst i 

Budalen følger vi den stien som tar til venstre, en flott sti og 

turvei som tar oss sørover på vestsiden av bebyggelsen ved 

Borgheia. Vi kommer nå ut i svingen like før Saltrød bo- og 

omsorgssenter, og følger gang- og sykkelveien langs Liaveien, 

ned til Kystveien. Det må etableres gangfelt fra busstoppet 

øst for krysset, slik at kyststien trygt kan krysse Kystveien og 

følge Skibvig ringvei 150 m, før vi tar til venstre ned til 

Møllerbukta. Fra båthavna følges stien over Hellesundsåsen 

til Skibviga, hvor opplevelsesverdien er svært høy, med flott 

utsikt over mot Kongshavn på Tromøy. Vi følger Skibvig 

ringvei videre og tar broa over saltrødbukta. Opplevelsesverdien langs denne veistrektningen er 

svært høy eller høy, fordi utsikten er flott, avstanden til sjøen kort og trafikken svært begrenset.   

 

Mellom Møllebukta og Saltrødbukta mener vi det må etableres tre avstikkere. Det bør brygges 

(henge)bro over Vestre Hellesund slik at Frisøya med sin kulturhistorie og gamle stier og krøtterveier 

gjøres til en del av kyststien. Adkomsten til Paulus holme må bedres og skiltes, og det flotte 

opparbeidede friluftsområdet på vestsiden av Saltrødbukta bør koples til kyststien. 
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Fra Saltrødbukta følges gang- og sykkelveien opp til vi må krysse Kystveien i et trafikkfarlig gangfelt. 

Vi tar oss videre inn Klinkeleveien og tar til venstre der en bom markerer at vi nå er på vi inn i Arendal 

bymark øst. Der den kommunale vannledningen følger traseen er det langt på vei turveistandard 

allerede i dag. Vi er kjent med at kommune planlegger å oppgradere strekningen fra Klinkelia til 

Engehaven til nærmere 2,2 km med lysløypestandard, og det er kjempebra. Kyststien vil da kunne 

følge en belyst turveistandard fra Saltrød via Engehaven forbi Heitjenn helt til SFO-bygget ved 

Birkenlund skole. 

 

Vi følger en sti langs et gammelt steingjerde øst for SFO, 

stien fortsetter vest for bebyggelsen på Songeheia. Stien 

munner ut på en privat snuplass og veien stuper bratt 

ned. Etter 100 meter på veien, er vi på Gamle Songevei. Vi 

følger Gamle Songevei 50 m i retning bommen og tar til 

venstre ned Mortenstøbakken (Benvei 70), til Kystveien. 

Vi har nå nådd urban sone, og Kystveien har på dette 

punktet større døgntrafikk enn E18. Her er det heldigvis 

gangfelt over til gang- og sykkelveien langs 

Mortenstøbukta. 

 

Kyststien fra Klinkelia til Engehaven har to avstikkere, en 

til Trollnes og en til Tromøy, som omtales nærmere 

under; kortere strekninger og rundløyper. Tromøy er delt i 

6 områder. 

 

Opplevelsesverdien gjennom Arendal bymark øst er høy. Eventuell ny tilførselsvei til ny E18 gjennom 

bymarka vil redusere opplevelsesverdien til lav, men ved avbøtende tiltak og prioritering av kyststien 

kan opplevelsesverdien sannsynligvis reduseres til middels. 

 

 

Delstrekning 5: Songe - Strømmen 
 

Fakta og utfordringer 

Delstrekningen går stort sett på gang- og sykkelveier eller småveier. Kyststien bør ha tilnærmet 

universell utforming på strekningen Barbu - Strømsbu. I vårt forslag til kyststi er det lagt opp til å 

bruke ”Benveiene” langs kysten. 

  

Utviklingen av Barbuområdet vil være avgjørende for valget av trase fram til Havnegården. Vi 

anbefaler at kyststien legges helt i framkant i kombinasjon med benker, belysning og parklandskap. 

Vi tilrår at det skiltes og merkes en kyststiavstikker fra Pollen opp til utsiktspunktet på toppen av 

Fløyheia. 

 

I enden av veien (Strømsbuneset) bør det anlegges trapper. Ved enden av Gårdalsveien er det lagt 

opp til å benytte en ”gammel adkomstvei” opp til Heiveien, man er avhengig av grunneierdialoger 

med tanke på gjennomføring.  
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Opplevelseskvaliteter 

 

Natur 

Langs denne urbane delstrekningen passerer vi ikke igjennom noen naturtyper, kun i umiddelbar 

nærhet til partlandskap. 

 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Barbu kirke       Parklandskap 

 Naturparken       Rik edelløvskog 

 Stømsbu       Parklandskap 

 Strømsbuneset hovedgård     Parklandskap 

 

Kulturminner 

Barbu kirke og parklandskap 

Pollen 

Torvet 

Vakttårnet 

Trefoldighetskirka 

Tyholmen (den gamle bebyggelsen) 

Rådhuset 

Stømsbu sag 

Strømsbuneset hovedgård 

 

Friområder 

Barbu (kommende parkområde) 

 

Badeplasser 

Gjestehavna (liten strand) 

 

Organisert aktivitet 

Arendal undervannsklubb 

Aust-Agder Turistforening 

Friluftsrådet Sør 

Merdøfergene 

Arendal turistkontor (byvandringer og sykkelutleie) 

Arendal gjestehavn (sykkelutleie) 

Canal Street 

Kjempestaden 

Bondens marked 

Internasjonalt marked 

Vinterfestivalen 

  

Eksisterende tilrettelegging 

Parkering    

o Barbu (mot avgift, foreløpig) 
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o Jernbanestasjonen (mot avgift) 

o Arendal sentrum (mot avgift) 

o Maxis 

Toalett  

o Kloa (Sam Eydes Plass) 

o  Torget P-hus 

o Gjestehavna? 

Overnattingsmuligheter 

o Tyholmen hotell 

o Thon hotell 

o Maritim Park inn hotell 

o Arendal gjestehavn 

 

 

Forslag til trasé 

Delstrekningen utgjør den urbane delen av kyststien gjennom Arendal kommune. Vi befinner oss 

stort sett på gang- og sykkelveier eller småveier gjennom FN-byen. Delstrekning 4 ble avsluttet etter 

å ha krysset Kystveien ved bunnen av Mortenstøbakken (Benvei 70). Gang- og sykkelveien følges 

langs Mortenstøbukta til Havblikk. Kyststien svinger nå ovenom Havblikk og ned på Støperiveien 

(Benvei 68). Vi fortsetter vestover og kommer ut ved Essostasjonen på Havstad. Gang- og sykkelveien 

følges videre til Havstadtunellen, utenom Fluet og innom Kuviga til Barbu. Her er det naturlig å gå 

ned trappa til venstre mot Kystverket Sørøst. Utviklingen av Barbuområdet vil være avgjørende for 

valget av trase fram til Havnegården. Vi anbefaler at kyststien legges helt i framkant i kombinasjon 

med benker, belysning og litt parklandskap. 

 

Fra Barbu følges strandpromenaden foran Havnegården og Eurekabygget, inn Langbrygga langs 

Pollen. Vi tilrår at det skiltes og merkes kyststi opp til utsiktspunktet på toppen av Fløyheia; inn 

Tollbodgaten, via Torvet opp Bendiksklev, bort Hylleveien opp trappene forbi vakttårnet, forbi 

”sjømannsskolen”, over parkeringsområdene og opp mot masta foran fylkeshuset. 

 

Vestover tar vi turen rundt Tyholmen fra Fiskebrygga og bryggeslengen utenom Nedre Tyholmsvei 

før vi passerer FN-huset, Arendal gamle rådhus og gjestehavna. Vi legger turen utenom bystranda, 

inn Kittelsbukt (Benvei 1) og ut igjen til Varmekrogen. Vi tar ned til venstre foran Gardbygget (Benvei 

8) og inn til Strømsbubukt (Benvei 9). Ved Terneholmen tar vi opp Strømsbuneset. Ved siden av en 

garasje i enden av veien går det en sti (Benvei 11) ned en bratt skrent, til kajakklubben. Her bør det 

anlegges trapper. 
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Fra kajakklubben føler vi Hansnesveien til den møter Gårdalsveien. Her følges en ”gammel vei” langs 

fjellet bak de røde husene opp til Heiveien. Vi går snaut 100 m parallelt med fylkesvei 420 før vi tar 

veien ned Seelanders bakke til venstre ved Fordbutikken. Her følger vi veien rundt, og tar oss opp en 

trapp til gang- og sykkelveien igjen, ved rundkjøringen på østsiden av Strømbroa.  

 

 

Delstrekning 6: Strømmen – Vippa 
 

Fakta og utfordringer 

Denne delstrekningen er en Hisøyvandring fra Strømbroa i nordvest via Vrageviga i sørøst til 

Vippabroa i vest. På Hisøy er den mange flotte turstier som bør merkes som rundløyper i nærmiljøet 

og settes i forbindelse med kyststien. Det er flott utsikt mot byen og kysten fra veinettet både på 

Hisøysiden og Tromøysiden av Galtesund. Vårt fokus er å finne en sammenhengende trase gjennom 

kommunen som i størst mulig grad følger etablerte stier nær kysten. Vi anbefaler at avstikkere 

merkes og skiltes til Sandvigen, og at det tilrettelegges en sti fra Gødevigen til NATO-brygga. Herfra 

kan man følge veien til Sandvigen fyr. Vi anbefaler at det forsøkes å få grunneiere med på å etablere 

en kyststi fra Losveien, nord for Steinbukta, til Laugholla. 

 

Snaut 100 m før kyststien kommer ut på fylkesvei 213 (Havsøyveien) foreslår vi at en gjengrodd sti 

ryddes og merkes til Vrageviga. Dette må skje i dialog med grunneier. Kyststien merkes og skiltes via 

Vragevigtangen til Havsøybrygga. Like før Havsøybrygga blir vi møtt et sjikanøst stengsel. Kyststien 

bør føres helt fram til brygga. Vi anbefaler at det forsøkes å få grunneiere med på å etablere en 

kyststi fra Havsøybrygga til Flaket, men her har vi ingen forslag til trase. 

 

Det er mulig å etablere en rundløype ved å følge veien til Utnes og ta en sti til høyre like før bommen. 

Vi anbefaler at kyststien legges på østsiden av renseanlegget, herfra følges fylkesvei 215 om lag 1 km 

til gang- og sykkelveien langs fylkesvei 420. 

 

Opplevelseskvaliteter 

 

Natur 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 
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 Trommestad vest      Store gamle trær 

 Trommestad øst      Hagemark 

 Vrageviga       Hagemark 

 Heimarnes, Løvold nord     Parklandskap 

 Heimarnes, Løvold sør      Rik edelløvskog 

 Bøsseviga ved Nidelv camping     Evjer, bukter og viker 

      

Friområder  

Sandvigodden (statlig sikret)   

Grødivighaue (statlig sikret)  

Vrageviga (statlig sikret)   

Stølsviga (statlig sikret)   

 

Badeplasser 

Laugholla 

Grødevigen 

Vrageviga 

Flaket 

Stølsviga 

Ausa 

 

Eksisterende tilrettelegging 

Parkering    

o Hisøy skole   

o Vrageviga 

o Stølsviga 

o Hisøy kirke 

o Arendal internasjonale skole 

o Mange steder med 

næringsvirksomhet (privat) 

Toalett  

o Grødevigen 

o Vrageviga 

o Stølsviga 

 

 

Forslag til trasé 

Delstrekning 5 slutter ved Strømbroa. Vi tar oss over broa og tar til venstre mot Kolbjørnsvik. Her tar 

vi første vei til høyre, opp en bratt bakke og kommer etter hvert over på en sti som fører oss ut ved 

en garasje midt i boligfeltet Skibberhei. Vi tar nå Skibberheiveien i nordlig retning og følger en 180 

graders bue. Etter snaut 400 m kommer vi ut på Kirkeveien. Kirkeveien følges ca. 200 m i retning 

vanntårnet, men vi tar nå til høyre, like før Vestheibakken. Etter 50 - 100 m kommer vi over på en sti 

som har forgreininger mot øst, vest og sør. Vi tenker at disse flotte turstiene bør merkes som 

rundløyper i nærmiljøet og settes i forbindelse med kyststien, men ikke merkes som kyststi.  
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Det er flott utsikt mot byen og kysten fra veinettet på Hisøysiden og Tromøysiden av Galtesund. Vårt 

fokus er å finne en sammenhengende trase gjennom kommunen som i størst mulig grad følger 

etablerte stier nær kysten. Kyststien fortsetter derfor gjennom Badstudalen, retning sør. Vi går på en 

fin skogsti som tar oss opp på en åsrygg øst for Nyskogen. Vi kommer ut på et jorde, og går i kanten 

av jorde ut til en garasje, like ved fylkesvei 212 (Trommestadveien). Her krysser vi fylkesveien og tar 

Gamle Sandvigvei forbi idylliske Trommestad og Sandvighaven og tar etter hvert ned bomveien på 

høyere side av veien til Grødevigen.  

 

Men det anbefales absolutt at en avstikkermerkes og skiltes i retning Sandvigen. Gamle Sandvigvei 

følges da 150 m til Nygård. Vi tar ned til høyre og passerer en ny bom og hytteveien følges videre. 

Det bør merkes en trase til fortet og kanonstillingene på Sanvigodden, og en trase ned til Gødevigen. 

I Grødevigen merkes stien helt ut til Grødevighaue.  Både Grødevighaue og Sandvigodden er 

fantastiske turmål. I tillegg bør det tilrettelegges en sti fra Gødevigen til NATO-brygga, nå som de 

gamle gjerdene ikke lenger er noen hindring. Herfra kan man følge veien til Sandvigen fyr og 

Laugholla. Vi anbefaler at det forsøkes å få grunneiere med på å etablere en kyststi fra Losveien, nord 

for Steinbukta, til Laugholla. 

 

På vår ferd videre gjennom kommunen fortsetter vi ned til 

Grødevingen. Her er det flere stier som fører i retning 

Stølsviga. Vi har valgt å følge sti og vei, så nært kysten som 

mulig.  Snaut 100 m før vi kommer ut på fylkesvei 213 

(Havsøyveien) foreslår vi at en gjengrodd sti ryddes og 

merkes til Vrageviga, mens veien rett fram skiltes som kyststi 

til Stølsviga. I Vrageviga følges Havsøyveien 150 m. Ved doen 

og parkeringsplassen må kyststien merkes og skiltes via 

Vragevigtangen til Havsøybrygga. Like før Havsøybrygga blir 

vi møtt av PRIVAT malt på fjellet, og stien er forsøkt sperret 

med en kjetting. Vi oppfatter dette som et stengsel for å 

hindre allmennhetens ferdsel i utmark. Kyststien bør føres 

helt fram til brygga. Vi anbefaler også at det forsøkes å få 

grunneiere med på å etablere en kyststi fra Havsøybrygga til 

Flaket, men her har vi ingen forslag til trase. 
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Der kyststien til Stølsviga kommer ut på Havsøyveien, følges fylkesveien ca 500 meter til første vei på 

venstre hånd etter Stølsviga. Vi foreslår å ta en sti til høyre etter å ha fulgt denne private veien omlag 

300 m. Etter 100 m krysser vi veien og følger nå stien som fører oss ned til Flødevigen.  Stien går 

”gjennom” Havforskningsinstituttet og følger veien i retning Havsøyveien, men vi tar av 2. vei til 

venstre. Her fører en trapp oss ned, innerst i Flødevigen. Vi følger veien rundt, til Heimarnes. 

 

På Heimarnes har grunneier tilrettelagt flotte turstier. Vi anbefaler at det merkes en avstikker til 

badeplassen Ausa og at kyststien legges ovenom Boes utsikt, og følger veien herfra til renseanlegget 

ved Saulekilen. Vi foreslår at kyststien følger turveien like øst for renseanlegget. Rensanlegget merker 

vi lite til fordi turveien skjermes av en skog av takrørsiv og dunkjevler. Det er mulig å etablere en 

rundløype ved å følge veien til Utnes og ta en sti til høyre like før bommen.  Den fører til et fint 

utsiktspunkt over Nidelvas utløp, men stien fører oss tilbake på vestsiden av renseanlegget.  

Vi anbefaler at kyststien legges på østsiden av renseanlegget og følger Løvliveien 300 m mot vest 

over til fylkesvei 215 (Utnesveien). Kyststien må her følge Utnesveien 700 m til den møter fylkesvei 

420 (Vesterveien). Nå følger vi gang- og sykkelveien langs fylkesvei 420 over Vippa bro. 

 

  

Delstrekning 7: Vippa - Gruben 
 

Fakta og utfordringer 

Delstrekningen går på etablerte stier, turveier, gang- og sykkelvei og langs vei i bebygde områder. 

Det er ikke behov for dyre tilretteleggingstiltak på denne strekningen. Opplevelsesverdien er likevel 

høy ved de åpne partiene langs elva. 

 

Opplevelseskvaliteter 

 

Natur 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Buene Seksmannsstrømmen    Strandeng og standsump 

 Saulekilen Nedenessaulene    Strandeng og strandsump 
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Friområder  

Barlinddalen og Nattvigverven (statlig sikret) 

 

Badeplasser 

Vinterhaven 

Steinbrygga  

 

Eksisterende tilrettelegging 

Parkering    

o Nedenes skole 

o Båthavna i Verven (utenom båtsesongen) 

o Toyota (privat ) 

 

 

Forslag til trasé 

Delstrekning 6 ble avsluttet ved Vippa bro. For å komme oss vestover til Grimstad grense tar vi over 

Vippabro og følger gang- og sykkelveien ca. 400 m. Vis a vi Skarpenesveien tar vi til venstre og følger 

Elveveien om lag 1 km til Verven.  Her går kyststien gjennom nyere bebyggelse, men 

opplevelsesverdien er likevel høy der vi nærmer oss den eldre bebyggelsen og de åpne partiene langs 

elva. 

 

Vi følger veien langs båthavna i Verven og tar deretter en sti 

til høyre. Her følges etablerte stier. Vi foreslår å skilte og 

merke en avstikker til badeplassene (Vinterhaven og 

Steinbrygga), mens kyststien fortsetter vestover gjennom 

Svenskehaven. Etter Svenskehaven tar vi ytterste turvei og 

passerer gjennom vakre Barlinddalen, før vi kommer ut 

innerst i på Flageborgveien. Etter drøyt 600 m kommer vi til 

en ny båthavn omgitt av en skog av takrørsiv.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mulig å ta seg frem gjennom sivskogen på 

noen planker, men vi foreslår at kyststien følger 

Flageborgveien 50 m til og tar første vei til 

venstre og så første til høyre. Etter 50 m kommer 

vi til en ny sti som fører oss over Grimstad 

grense inn til enden av hytteveien på Vessøyneset. 
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Muligheter for kortere strekninger og rundløyper 
 

Her presenterer vi noen forslag til rundløyper og tur/retur løyper. De fleste med direkte forbindelse 

til forslaget til sammenhengende kyststi.  

 

De fleste tar utgangspunkt i eksisterende stier og vil være relativt rimelige å opparbeide. Enkelte 

steder vil arbeidet være krevende i forhold til dialog og pross med grunneiere. Vi har sett nærmere 

på følgende områder:  

 

1. Tverrdalsøy 

2. Buøya 

3. Trollnes 

4. Gjerstad 

5. Hove – Botne - Alve 

6. Hefte – Skarestrand 

7. Vågsnes – Kongshavn 

8. Skarestrand – Øyna 

9. Merdø 

 

 

Område1: Tverrdalsøy 
 

Tverrdalsøy Vel kontaktet friluftsrådet i 2011, mens vi utførte synfaringer i Risør kommune og 

Tvedestrand kommune. Velforeningen ønsket informasjon om hvordan de burde organisere og 

kunne finansiere rydding og merking av gamle gjengrodde stier. Ildsjelene fikk den informasjonen de 

var ute etter, og satte i gang. Året etter var de i full gang med feltarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tilrår at stiene som er ryddet blir en del av kyststien, og 

merkes og skiltes i henhold til nasjonal standard. I tillegg bør 

stien fra Nygård tvers over mot Staubø og nord til Syrdalen, 

ryddes og merkes som kyststi. På den måten oppnår man en 

rundløype i Kilsundområdet og en forbindelse til Bota og videre nordover, ved kun å ta en begrenset 

del av fylkesveiene i bruk. 
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Opplevelsesmessig har Tverrdalsøy mye å by på: Store gjettegryter ved Kvaknes, utsiktspunkter ved 

Kvaknes, Holmsund, Askeflu og Trivikpynten, badestrender ved Paddelandet, Ytrebø og Steinvalen, 

Staubø kultursenter og bebyggelsen i Holmsund og Bota, for å nevne de viktigste. 

 

Velforeningen har arbeidet med oppgradering av den gamle veiforbindelsen langs Staubøfjorden til 

motorbåtforeningens lokaler og det tilrettelagte, men ikke statlig sikra friluftsområdet Paddelandet. 

To av bildene i denne rapporten er fra den offisielle åpningen av turveien, lørdag 11. mai i år.  

 

 

Område2: Buøya 
 

Det har i denne fasen av planarbeidet ikke vært rom for nærmere vurderinger av mulighetene for en 

strandpromenade i indre halvdel av Neskilen, men om kommunen ønsker det, bør kyststien ikke ta 

veien om fotballbanen ved Eydehavn skole, men følge foreslått avstikker til Buøya. Stien følges videre 

øst for Stemmetjønn og Ulleråsen til den møter det spektakulære alternativet til kyststi, 

Brobyggeren.  

Velges det realistiske alternativet, Realismen, følges Breivikveien til den møter Skoleveien. Her tar vi 

gang- og sykkelveien langs Else Hagens vei og krysser Bleksund på den etablerte broa over til Buøya 

og følger Clas Gills vei til den siste parkeringsplassen.  

 

Buøya er et svært populært friluftsområde sommerstid, men besøkes jevnt og trutt gjennom hele 

året. Det er vårt inntrykk at de fleste ikke er kjent med at man, fra den innerste parkeringsplassen, 

kan følge etablerte stier og broer videre over på Skarsholmen og Furuholmen. Dette vil endres 

dersom kyststien skiltes og merkes helt ut.  

 

Område 3:Trollnes 
 

De gamle tankanleggene langs Tromøysund er historie. På Trollnes står fortsatt en bygning og noen 

innretninger igjen etter Statoilanlegget, mens Essotomta fremstår som mer tilbakeført til det 

opprinnelige. Dette er sjø- og sentrumsnære områder av svært høy verdi. Begge tomtene bør 

tilrettelegges som ett friluftsområde. Her er det fint å fiske og bade, med flott utsikt både østover og 
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vestover langs Tromøysund. Området bør sikres og tilrettelegges som friluftslivsområde. Dette er 

spesielt viktig med tanke på kommende boligbygging mellom Engehaven og Saltrød. 

 

Vi foreslår at stien øst for Saltrødtjenn ned Dyvikåsen tilrettelegges som kyststi, og at kyststien følger 

gang- og sykkelveien 250 m østover langs Kystveien. Her krysser kyststien Kystveien i gangfelt og 

fortsetter veien helt ut til tuppen av Trollnes. 

 

 

Område 4: Gjerstad 
 

Vi foreslår at det skiltes en kyststitrase til Tromøy fra det østligste punktet i lysløypa fra Engehaven. 

Her følges eksisterende sti og vei ned til Kystveien. Endelig trasevalg vil bli påvirket av hvor en 

eventuell ny tilførselsvei til ny E18 gjennom bymarka vil gå.  

 

Langs Kystveien må kyststien følge gang- og sykkelveien via den nye gangbroa på siden av 

Tromøybroa og ned til første rundkjøring på Tromøysiden. Her tar vi til venstre, følger Østre 

Tromøyvei 50 m, tar så til høyre og følger Elgveien til sitt sørligste punkt. Alternativt kan vi ta ned ved 

bommen (andre vei til venstre langs Elgveien) og følge veien på vestsiden av Ubekilen. Dette vil 

eventuelt kreve dialog med grunneiere om reetablering av en gjengrodd sti på om lag 200 m fra 

enden av veien ved Ubekiltjern og følge høyspentlinjetraseen ned til der den merka stien krysser 

Gjerstadveien. 

 

Den merka turløypa rundt Gjerstadvannet foreslås merket som kyststi. Fra denne rundløypa legges 

det opp til forgreininger til Hove – Botne – Alve (mot sør), Hefte – Skarestrand (mot øst) og Vågsnes – 

Kongshavn (mot nord).  Det er flott utsikt mot byen og kysten fra veinettet langs vestre del av 

Tromøy. Vårt fokus er å finne en sammenhengende trase gjennom kommunen som i størst mulig 

grad følger etablerte stier nær kysten. Kyststien rundt Gjerstadvannet har derfor ingen forgreining 

mot vest.  

 

Opplevelsesverdiene i turområdet er knyttet til Gjerstadvannet som naturlig kalksjø og hagemark, 

med innslag av rik edellavskog og rik sumpskog flere steder. I tillegg finner vi naturlige poller i Lille 

Gjerstadvann og i Sandumkilen. 

 

 

Område 5: Hove – Botne - Alve 
 

Fra den etablerte rundløypa rundt Gjerstadvann er 

det mulig å etablere stiforbindelser mot Hove – 

Spornes 2 – 3 steder øst for Sandumkilen. 

Opplevelsesmessig er alternativet vest for 

Sandumkilen å foretrekke. Det er da naturlig å 

foreslå en videreføring av kyststien langs Hovekilen 

til Hove gård (slik det antydes i Arendal kommunes 

utviklingsplan for Hoveområdet)i stedet for å legge 

kyststien langs den nye gang- og sykkelveien i 
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kombinasjon med ett av alternativene på østsiden av Sandumkilen. Vi er kjent med at en 

stiforbindelse fra Sandum bro langs Hovekilen til veien ved Hove gård er svært krevende å få til, men 

det vil sannsynligvis være større eller mindre utfordringer i forhold til grunneierne også for 

alternativene. Disse må uansett løses i dialog med grunneierne. 

 

Fra Hove gård følges den etablerte kyststien 

rundt campingplassen tilbake ti leirsenteret. 

Fra parkeringsplassen ved leirsenteret følger vi 

Fylkesmannens forslag til videreføring av 

kyststien til Spornes. Friluftsrådet Sør utgav i 

2005 opplevelseskart for Hove – Botne. I den 

forbindelse stiplet vi inn en sannsynlig 

videreføring av kyststien fra Spornes til 

Botstangen. Arbeidet ble koordinert av Jon 

Ramsvatn, som er en av de største grunneierne 

i området.  Vi synes absolutt at denne traseen 

bør merkes og skiltes som kyststi og 

videreføres langs Alvekilen til fylkesvei 192 (Tromøy kirkevei) ved Bakke. 

 

For å komme fra Botne til Alve tar vi veien øst for Botnetjenn. Ved parkeringsplassen tar vi stien 

nedenom det statlig sikrede friluftsområdet Rulleplassen og følger stien til Lille Danmark. Stien langs 

Alvekilen fortsetter om lag 150 m forbi den fine stranda, og stanser brått ved ei brygge. Her tar vi rett 

opp en bratt bakke/sti og passerer inntil ei hytte. 

Stien leder oss deretter vestover til vi kommer inn 

på veien vest for Botnetjenn. Vi følger veien ned 

mot Alvekilen over på en fin tursti som tar oss 

forbi gamle gruver og skjerp, og gjennom 

kulturlandskap og gammel fattig edellauvskog. Vi 

ender opp på fylkesvei 192 ved Bakke, og krysser 

veien. Her tar vi inn på sørsiden av ”klatrefjellet”. 

Stien ender ved begynnelsen av et lite jorde, men 

fortsetter fra den andre enden til rundløypa rundt 

Gjerstadvann.  

 

 

Utfordringene på denne strekningen er knyttet til 

forbindelsen mellom Gjerstadvannet og Hove ved 

Sandumkilen og stien forbi ei hytte nord for 

Botnetjenn. Det bør søkes dialog med 

grunneierne på et tidlig tidspunkt slik at alle kan 

gis mulighet for å påvirke endelig valg av 

kyststitrase. Heldigvis finnes det alternative 

løsninger. Vår anbefaling er basert på størst 

opplevelsesverdi langs Raet og nasjonalparken.  
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Område 6: Hefte - Skarestrand 
 

Avstanden fra Bakke til Hefte er om lag 1 km langs fylkesvei 192. Fartsgrensa er opp til 80 km/time, 

og om sommeren er veien sterkt trafikkert. Vi tilrår derfor at kyststien følger eksisterende sti fra 

Gjerstadvannet nord til vedbua øst for Vågsnesveien. Kyststien følger gang- og sykkelveien østover og 

krysser Tromøy kirkevei i 50-sonen ved Hefte. Fra Hefte følger vi en sti ca 700 m rett østover 

gjennom et område med rik edellauvskog, og tar så sørover mot Alvekilen. Etter å ha dreid øst igjen, 

kommer vi over på Alveveien. Alveveien følges mot Rørvik, over på Sandåveien. Etter bommen dreier 

vi 270 grader mot øst og tar en gammel sti som ender ved Sønningpynten. Herfra må det etableres 

snaut 100 m ny sti for å komme inn til jollehavna. Herfra går det vei opp til Sandåveien igjen. 

 

Dersom vi holder oss til ”brobyggeren”, med fem broer over Sørlandsleia, to ved Buøya og en ved 

Frisøya, bør det også bygges en gangbro til Tromlingene. Dette er faktisk mulig da avstanden fra 

Sønningpynten over til Tromlingene er mindre enn 50 meter, men det er ”mange skjær i sjøen”. 

Denne delen av Tromlingene er fredet som våtmark, slik at ferdselen eventuelt må begrenses til deler 

av året. Grunneierne må gi tillatelse, småbåter må kunne passere under broa og kostnadene vil være 

betydelige. Når det er sagt må vi skynde oss å legge til at en landforbindelse til Tromlingene vil gjøre 

en svært viktig del av nasjonalparken mer tilgjengelig for langt flere, gjennom storparten av året. 

 

Fra Sandåveien ved Munkevigen er det flere muligheter for framføring av kyststien. Vi velger stien 

nærmest kysten og følger veien gjennom hyttefeltet til fylkesvei 195 fram til Skarestrand, med frodig 

strandeng og strandsump. 

 

 

Område 7: Vågsnes - Kongshavn 
 

Kyststien følger eksisterende sti fra 

Gjerstadvannet nord til vedbua øst for 

Vågsnesveien. Her kunne vi ha fortsatt kyststien 

rett fram på en delvis usammenhengende sti 

ned til der Vågsnesveien tar opp Ramsdalen. 

Dette vill gi høyere opplevelsesverdi, men vi 
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ønsker ikke å legge opp til at kyststien skal krysse fylkesvei 409 (Østre Tromøyvei) her som 

fartsgrensen er 70 km/t. 

 

Vi har derfor lagt kyststien på gang- og sykkelveien østover og krysser Tromøy kirkevei i 50-sonen ved 

Hefte og deretter Østre Tromøyvei i 40-sonen ved Lofstad. Kyststien følger nå grusveien ned 

Ramsdalen. Vi tar nå inn til høyre og deretter til venstre før en garasje. Stien fører inn i et privat 

hageanlegg, men så vidt vi kjenner til ble det ved ferdigstillelse av byggearbeidene stilt krav om 

merking og ivaretakelse av stiforbindelsen til båthavna ved Farbakkheia.  

 

 
 

Fra småbåthavna følger vi veien som går bratt opp Farbakkheia.  Der vi møter Farbakkveien tar vi til 

venstre to ganger og kommer ned mot Tromøysund igjen.  I enden av veien ved Bjørkestø treffer vi 

på en sti som tar oss videre til Sandstø. Sandstøveien følges til endes. Her treffer vi en sti som fører 

oss helt i strandkanten fram til Kongshavnveien. Kongshavnveien følges fram til Dybedalsstrand. 

 

Dybedalsstrand er et statlig sikra friluftsområde, flott tilrettelagt med bord, benker, WC, sandstrand, 

stupebrett mm. Dette er et naturlig endepunkt for kyststien.  Mulighetene for å fortsette herfra og 

komme inn på kyststien videre mot Øyna er så mange at vi ikke har valgt å skilte noen bestemt trase. 
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Område 8: Skarestrand - Øyna  
 

Ved Skarestrand fortsetter vi rettfram på en privat vei. Etter 60 – 70 m tar til venstre før en garasje. 

Herfra går vi på vei og sti gjennom hytteområdet på Losheia. Ved Bådvik går det en sti som kan følges 

ned i vika. Det bør absolutt etableres en kyststisløyfe på svaberg og fjell fra Bådvik ut mot Krossholla 

og tilbake til stiene i forbindelse med hytteområdet på Valåsen.  Fra denne sløyfa er utsikten til 

Skarestrand og Tromlingene fantastisk. Det er ikke sikkert at kyststien behøver å trekkes like langt øst 

som skissert, men det må gjøres noen avklaringer i forhold til hvor de opprinnelige stier egentlig går. 

Under befaringen virket det som om stien nylig var lagt om fra øst, men da jeg fulgte en gammel sti 

fra vest stoppet stien like foran en nybygd hytte. 

 

Vi kommer uansett ut i hytteområdet ved Krossen. Muligheten for framføring av kyststien inn 

Skarekilen ble vurdert, men tanken raskt forlatt fordi terrenget er svært kupert og det ikke finnes 

etablerte stier i området. Vi følger derfor veien videre, men nord for Valåsen går det en sti tvers over 

noen jorder. Stien fører oss ut på veien til Kileheia.  Vi tar til venstre og er etter snaut 100 m ute på 

Skareveien. Skareveien føles forbi gamle Skare skole til Uggelsmyr. Fra Uggelsmyr følges gamleveien 

til Hastensund.  Vi kommer ut på fylkesvei 193 (Østre Tromøyvei) og følger denne 600 – 700 m over 

broa til Øyna. 
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Vi tar inn den nye hytteveien langs Hølen og følger skiltet sti gjennom den nye delen av hyttefeltet.  

Denne stien ender ved en liten varde i framkant av hyttefeltet. Det bør absolutt etableres en kyststi 

mot sørvest og settes opp et par benker der utsikten over havet og Rossholmen er på sitt beste. 

Kyststien må også videreføres østover til den lille varden ved Spruta, og merkes tydelig. Fra Spruta 

følges hytteveier og etablerte stier med avstikkere til Spruttrappa, Skjeggerota og Lørdagsholla.   

 

På Øyna er det flere korte stier, og en merket rundløype. Rundløypa er merket med blåmaling direkte 

på svaberget og framstår nordøst for Gitmertangen nærmest som en havsti, fordi stien går 

faretruende nær innslagspunktene for havets dønninger.  ”Havstien” har et par steder dobbelt sett 

med blå merker. Dette er svært forvirrende for turgåerne. Mest sannsynlig er det grunneierne her 

som ønsker å kanalisere ferdselen lenger bort fra hyttene. Ved innføring av standard kyststimerker 

unngår man slike problemstillinger. 

  

 

Område 9: Merdø  
 

På Merdø er det et nettverk av stier som vedlikeholdes av hytteeierne, men ingen av stiene er 

merket. Vårt forslag er å skilte og merke hovedstiene som kyststier, og aller helst som en rundløype. 
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Vi starter på Pellebrygga og merker kyststien med skilter til Merdø gård til venstre og Gravene til 

høyre. Vi følger veien i retning Gravene. På bakketoppen, etter brannstasjonen, må stien opp til 

loshytta forbedres og merkes som kyststi. Fra loshytta på Vestre Valen kan ferden gå videre på flere 

stier. Vi foreslår å merke stien ned til tollboden som kyststi. Vi kommer nå ned på kyststien mellom 

Pellebrygga og Gravene. Ved Gravene følger vi stien ned til Dynnevikbukta. Stien ender i rullesteina. 

Her bør det settes opp skilt som forteller at kyststien nå følger rullesteinsbeltet om lag 200 m før den 

svinger nordover, sør for den lille myra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er nå tilbake på tydelig sti igjen. Denne følges til Merdøs nordøstligste punkt, moloen ved 

Østergapet. Stien til Lakseberges bør skiltes, men den forsvinner fort i rullesteina.  Mellom Støttavla 

og Lakseberget går det en tverrdal med en sti som kommer ut midt i bakken på kyststien fra 

Pellebrygga ned til Museumsbrygga (bildet nede til høyre). Denne bør merkes og ryddes. 

 

 

Ideelt sett bør det etableres kyststi mellom Museumsbrygga og moloen ved Østergapet. Det vil gi 

mulighet for en komplett rundtur i denne delen av nasjonalparken, men dette en nok et ”lengre 

lerret å bleke” da man er helt avhengig av tillatelse fra så vel grunneiere som vernemyndigheter i 

forbindelse med en slik nyetablering. 
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Våre vurderinger 
 

Anbefalt merking 
Det er utarbeidet standarder for merking av kyststi. Vi anbefaler at denne følges. Merket bør 

benyttes på alle skiltene, og kan også benyttes som enkeltmerker i plast til å henge i trær etc. Enkelte 

steder i landet har man valgt å ha stedsnavnet på merket. Vi anbefaler ikke denne løsningen. Det er 

enklere og rimeligere å bestille et større parti kyststimerker til et felles lager som kan brukes av flere.  

 

   
Merker med og uten lokal tilpassing. 

 

Langs kyststien og særlig ved kryss bør det plasseres skilt som viser retning og lengde til neste stopp, 

benevnt med stedsnavn. I tillegg kan det være nyttig å ha informasjonstavler plassert enkelte steder 

som inneholder informasjon om for eksempel overnattingsplasser, lokale severdigheter, 

bademuligheter, parkeringsplasser og toalett. Dette gjelder særlig dersom man satser på løsningen 

med sammenhengende kyststi som kan tiltrekke en del utenbys folk.  

 

Universell utforming 
Det er få plasser i vårt valg av sammenhengende trase og kortere delstrekninger der en kan få på 

plass en universelt utformet turvei etter kravene som settes i Norsk Standard. Til dette er områdene 

for kuperte, og etter vår vurdering vil kostnadene ikke stå i forhold til nytteverdien av tiltaket. Det vil 

da være bedre å bruke ressursene på enkelte områder med stort potensial, som på Hove hvor det 

meste av den etablerte kyststien har tilnærmet universell standard. 

 

Anbefalt kyststi fra Barbu til Terneholmen har et kjempepotensial i forhold til universell utforming og 

byutvikling. Parkerings- og bomuligheter for mennesker med funksjonsnedsettelser og sviktende 

helse bør også ivaretas langs denne strekningen. Urbant friluftsliv blir stadig viktigere for folkehelsen, 

fordi andelen eldre i befolkningen vokser og levealderen blir lengre. Byrommene tas dessuten i bruk 

til helt nye former for friluftsliv. I sum vil dette kunne skape urbane møteplasser på tvers av 

generasjoner og funksjonsnivå.  

 

I stedet for å tenke universell utforming som standardkrav anbefaler vi heller at tanken bak universell 

utforming benyttes, altså ønske om at flest mulig skal kunne benytte seg av tilbudet. I forhold til 

folkehelse er det blant annet ønskelig at fysisk inaktive benytter seg av ulike friluftstilbud. Her kan for 

eksempel utsetting av benker være et viktig virkemiddel, slik at det er muligheter for hyppige 

hvilepauser. Dette vil også virke positivt for andre turgåere med behov for raster, som familier med 

små barn, eldre, syke og personer i gjenoppbyggingsfasen etter sykdom.  
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Et annet tiltak som vil være positivt er å ha mulighet for at enkelte strekninger får en høyere 

standard, med god bredde og fast underlag med drenering. På det viset kan barnefamilier med sykler 

og barnevogner benytte seg av tilbudet. På slike utvalgte områder er det også viktig å tenke på at folk 

skal komme seg til området, enten via småveier og stier fra boligfeltene eller ved at det anlegges 

parkeringsplass ved området. 

 

Hvor bør arbeidet starte? 
Forutsatt av det er ønske og vilje om etablering av kyststi, må kommunen og fylkeskommunen først 

ta stilling til om de ønsker en sammenhengende kyststi eller delstrekninger.  

 

Fordelene med sammenhengende kyststi slik vi ser det: 

 Sammenhengende kyststi gjennom Aust-Agder er positivt for turismen. 

 Sammenkopling med kyststien gjennom Bamble og Kragerø vil forsterke dette  

 Retter fokus mot strandsonen og turmuligheter i hele kommunen.  

 Tilrettelegger for turmuligheter for alle i kommunen, uavhengig av hvor man bor.  

 Legger til rette for lengre turmuligheter (flerdagsturer) innenfor kommunen. 

 

Fordelene med delstrekninger av kyststi slik vi ser det: 

 Kortere rundløyper brukes ofte hyppigere av lokale som ettermiddagsturer og/eller 

søndagsturer, enn lengre tur/retur strekninger. Dette er positivt for folkehelsen.  

 Rimeligere å gjennomføre fordi antall km blir færre og vanskeligere partier kan unngås.  

 Hyppig bruk opprettholder stien bedre, mindre behov for rydding.  

 Unngår å måtte merke stier der det kan være trafikkfarlig å oppholde seg. Særlig er 

trafikkfaren gjeldende i fellesferien med hyttetrafikk, da vil også kyststien være mest brukt.  

 Enklere å gjennomføre i etapper. Kommunen kan bygge ut område for område, og trenger 

ikke bygge alt på en gang.  

 Færre antall km med sti, og oppdelte stier vil være rimeligere å vedlikeholde.  

 

Vi anbefaler at man starter med et avgrenset område, slik at man får erfaringer med hvor 

ressurskrevende arbeidet er. Man bør begynne med en delstrekning (uavhengig av om man i 

utgangspunktet tenker sammenhengende kyststi eller ikke), som har høy opplevelsesverdi og lave 

utgifter. Man bør i første omgang velge bort de områdene som har størst potensial for konflikter. På 

den måten får man erfaring med kostnader, hvor velvillig grunneiere er og hvor mye stiene blir 

benyttet av befolkningen.  

 

Vurdering av de enkelte områdene 
Sammen med denne rapporten følger det to kart. På det første har vi gitt foreslått trase en fargekode 

ut fra hva området krever av tilrettelegginger.  

 

Vi har følgende kategorier for grad av tilrettelegging: 

 Lav  Kun skilting og merking 

 Middels Rydding av skog/kratt i tillegg til skilting og merking 

 Høy  Standardheving (f.eks. trapper), i tillegg til rydding, skilting og merking 

 Svært høy Bygging av for eksempel broer, i tillegg til rydding, skilting og merking 
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Bygging av tilknyttede fasiliteter, som parkeringsplasser og toaletter vurderes uavhengig av dette.  

 

På det andre kartet har vi delt strekningene inn i fire kategorier ut fra opplevelsesverdiene turen gir. 

Her har vi kun vurdert i forhold til konseptet kyststi. Noen av strekningene som har fått middels eller 

lav score kan likevel være flotte å gå tur på, selv om man ikke er i nærheten av sjøen. Her kommer 

individuelle preferanser inn.  

 

Vi har følgende kategorier for opplevelsesverdi: 

 Lav  Asfaltert vei, gjennom boligfelt/hyttefelt 

 Middels Skog 

 Høy  Nærhet til sjøen, kulturminner og kulturlandskap 

 Svært høy Vann, sjø, badeplasser, utsiktspunkt, kystkultur 

  

Sammenstilles disse vil en se hvor en får ”mest for pengene”. 

Tilrettelegging/opplevelesverdi 

 

 Svært høy Høy Middels Lav 

Lav 

 

 

 

7 
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5 

 

4 

Middels 
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5 

 

4 

 

3 

Høy 

 

 

5 
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3 

 

2 

Svært høy 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 
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Basert på befaringer og møter med fylkeskommunen og kommunen er det friluftsrådets anbefaling 

at man satser på en sammenhengende kyststi. I motsetning til hva vi hadde inntrykk av da vi startet 

kartleggingen er det flere muligheter for å lage kyststi gjennom kommunen. Terrenget og miljøet er 

variert, noe som sørger for at turen aldri blir kjedelig selv om man ikke går langs sjøkanten hele tiden. 

 

Den foreslåtte traseen ”realismen” benytter i stor grad eksisterende stier og veier, mens den 

spektakulære traseen kalt ”brobyggeren” er desto mer utfordrende med tanke på gjennomføring. 

Dersom Arendal kommune ønsker å gå for en spektakulær kyststi, bør både stat og fylkeskommune 

kunne bidra sterkt økonomisk til realiseringen. Den største utfordringen er nok å bygge broer, 

mellom grunneiere og forvaltning. 

 

Vi anbefaler å starte prosessen med etablering av en sammenhengende kyststi ved Songe, og arbeide 

seg vestover til Grimstad grense. I denne perioden må man avklare om kommunen ønsker å etablere 

strandpromenade ved Neskilen og om brobyggeren kan gjennomføres i dialog med berørte 

grunneiere. I neste omgang anbefaler vi å videreføre kyststien fra Songe til Tvedestrand grense. 

Strekningen Fantodden – Arnevik er i prinsippet Flostadøy og Strømmen – Vippa det samme som 
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Hisøy. Her bør alle stier ryddes og merkes samtidig som man jobber med gjennomføringen av 

kyststien. Det vil trolig være relativt lite konfliktfylt å få til. Realiseringen av dette kan skje uavhengig 

av hvor langt man har kommet med den sammenhengende kyststien.  

 

Dersom vi skal gi råd om hvor det vil være lurt å starte kyststiarbeidet når det gjelder kortere 

strekningene og rundløypene, vil vi anbefale: Tverrdalsøy, Merdø, Gjerstad, Hove – Botne – Alve og 

Vågsnes – Kongshavn. 

 

Hovedregelen er at de mest kostnadskrevende tiltakene skaper de største utfordringene med tanke 

på grunneierdialog. Nedenfor har vi forsøkt å lage en oversikt som viser hvilke delstrekninger og 

områder som vil være mest kostnadskrevende/utfordrende å realisere. Opplistingen er forsøkt gjort i 

synkende rekkefølge. 

 

3. delstrekning: Arnevik – Neskilen  

Dersom alternativ ”Brobyggeren” velges vil dette kreve bygging av 5 gangbroer.  

Dersom alternativ ”Realismen” velges vil dette kreve etablering av sti eller 900 m gang- og sykkelvei 

fra Mokkeheia til Gartakrysset.  

Dersom strandpromenade i indre halvdel av Neskilen er aktuelt. 

6. område: Hefte - Skarestrand  

Dersom alternativ ”Brobyggeren” velges bør gangbro til Tromlingene vurderes.  

Etablering av snaut 100 m ny sti fra Sønningpynten til jollehavna.  

2. område: Buøya 

Dersom alternativ ”Brobyggeren” velges bør det også etableres 2 gangbroer ut til Buøya.  

4. delstrekning: Neskilen - Songe 

”Brobyggerens” minst konfliktfylte, men høyest svevende bro er forbindelsen til Frisøya. 

1. delstrekning: Ramsdalen – Fantodden 

Ved Borås og Langodden er det utfordringer knyttet til reetablering av gamle stier.  

Det må etableres 200 -300 meter nye stier i Lønvikområdet for å unngå fylkesvei 410 

5. delstrekning: Songe – Strømmen 

Kyststien bør ha tilnærmet universell utforming på strekningen Barbu - Strømsbu.  

I enden av veien (Strømsbuneset) bør det anlegges trapper.  

Ved enden av Gårdalsveien er det lagt opp til å benytte en ”gammel adkomstvei” opp til Heiveien.  

 

Anndre områder eller delstrekninger med grunneierutfordringene: 

2. område: Hove – Botne - Alve 

Etablering av vestlig kyststiforbindelse fra Gjerstadvannet til Hove 

Forbindelsen der stien tar oss fra Alvekilen gjennom hyttefeltet til veien vest for Botnetjenn. 

6. delstrekning: Strømmen – Vippa 

Etablering av sti fra Gødevigen til Laugholla. Grunneierdialog om kyststi fra Losveien, nord for 

Steinbukta, til Laugholla. 

Kyststien bør føres helt fram til Havsøybrygga, dialog angående sperring.  

9. område: Hove – Merdø 

Dersom man ønsker å etablere kyststi i strandkanten fra Museumsbrygga til moloen ved Østergapet. 

7. område: Vågsnes – Kongshavn 

Sti gjennom privat hageanlegg og forbi et par andre eiendommer. 
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Videre anbefalinger 
For å få til en praktisk gjennomføring av prosjektet kan ulike aktører benyttes. Kragerø kommune har 

hatt positiv erfaring med å benytte det lokale turlaget i kontakten med grunneiere. Økonomisk bør 

kommunene også få støtte til gjennomføring av prosjektet. Kragerø kommune har inngått et 

samarbeid med NAV og en arbeidsgjeng som gjennomfører de fleste av tilretteleggingene i felt. Dette 

sparer penger i arbeidstimer, og de må kun betale for materialer. Risør kommune planlegger å 

benytte blant annet regionale utviklingsmidler (RUP-midler) til å etablere sin kyststi. 

 

Det kan også være en fordel at flere går sammen om søknader om økonomisk støtte, enten denne 

sendes til sentrale styresmakter eller organisasjoner. I 2010 ga Gjensidige Stiftelsen 10 millioner til å 

ruste opp rundt 500 turstier på Vestlandet. Søknaden ble sendt fra et samarbeidsprosjekt som prøver 

å få til et felles merkingssystem på Vestlandet. Samarbeidet har vært svært vellykket, og Friluftsrådet 

Sør har vært i kontakt med Gjensidige Stiftelsen om å få til et tilsvarende prosjekt her. Vilkåret er at 

Aust-Agder fylkeskommune setter av penger til merking på sitt budsjett. Gjensidige Stiftelsen vil da 

doble dette beløpet. Pengene herifra vil kun gå til skilting og merking, ikke tilrettelegginger i felt og 

senere vedlikehold. 

 

Det bør også gjøres en vurdering på om hvor formelt kyststien skal sikres. Enkelte plasser har man 

valgt å regulere kyststien, men vi mener ikke dette er nødvendig dersom man kun skal skilte og 

merke i eksisterende stier og veier. Vi vurderer det som tilstrekkelig med skriftelige avtaler med 

grunneiere. Ønskes derimot større tilrettelegginger, kan man vurdere om regulering er veien å gå. 

Dersom det blir behov for ekspropriasjon må man også regulere. 

 

Friluftsrådet Sør brenner for at kyststi Aust-Agder blir realisert. En grunnleggende forutsetning er at 

kommuneadministrasjonen fremmer kyststi som sak for kommunestyret. Det må presiseres at den 

foreslåtte streken i kartet er å oppfatte som anbefalt, og at prosessen vider blir å avklare endelig 

trase i samarbeid med grunneiere, lag og foreninger.  

 

Friluftsrådet Sør bidrar gjerne i det videre arbeidet dersom kommunen ønsker det, omfanget vil 

avhengige av de regionale / nasjonale midler som stilles til disposisjon.  Vår rolle vil kunne være: 

 

 Etablering av ”fadderordninger” for delstrekninger (tilrettelegging og vedlikehold) 

 Medvirke til frivillige avtaler mellom grunneier og fadder (lag/forening) 

 Grunneierdialoger for delstrekninger med høyt konfliktnivå 

 Søke nasjonal finansiering for å sikre tilrettelegging og drift 

 Få på plass avtaler og rutiner for vedlikehold med” fadderne” 

 Koordinere arbeidet i og mellom kommunene 
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Fotooversikt 
 

Forsiden: Tverrdalsøy - fra den offisielle åpningen av turveien til Padda, foto Maria Waagsnes 

 

Side  2: Hove - kyststien på utsiden 

Side  7: Borås (venstre) – der stien kommer ut fra Eikeland og Langodden (høyre) - nyanlagt plen  

Side  8: Narestø fra Traneheia, foto Flosta historielag 

Side  9: Grudesund - badestrand (øverst) og Kvaknes - steinhytta (nederst) 

Side 10: Nerdgården – den gamle veien ned til Arnevikveien ved ”det gule huset” 

Side 11: Kastet – fin bjørkealè og side 12: (øverst) – fin skogsti langs steingjerde 

Side 12: Sundet over til Lille klokkerøya (midten) og sundet over til Steinsholmen (nederst) 

Side 13: Hamnevollneset – badestrand av kvartsitt og det som var Kulturminneløype ved Eydehavn 

Side 14: Møllebukta (øverst til venstre), Skibviga (øverst til høyre) og Saltrødbukta (nede til venstre) 

Side 15: Mjåvann - badeplass (øverst) og Borgeheia, Saltrød – stien vest for boligområdet (nederst) 

Side 16: Birkenlund – lysløypa ved 2. Heitjenn 

Side 17: Terneholmen mot Hisøy (øverst) og Strømsbuneset – bakketoppen (nederst) 

Side 18: Varmekrogen (øverst). Bildene nederst er fra Hansnesveien 

Side 19: Laugholla sett fra Losveien (venstre) og Havsøypynten – sjikanøst stengsel (høyre) 

Side 20: Trommestad (øverst) og Stølsviga (nederst) 

Side 21: Grødevigen (øverst), Grødevighaue (øverst til høyre) og trappa ned til Flødevigen (nederst) 

Side 22: Heimarnes - Ausa (til venstre) og Boes utsikt (til høyre) 

Side 23: Barlinddalen (øverst), Flageborg (midten) og Barlindtoppen - utsikten (nederst) 

Side 24: Tverrdalsøy - fra den offisielle åpningen av turveien til Padda, foto Maria Waagsnes 

Side 24: Kvaknes – stor gjettegryte (nede til venstre) og utsikten mot sørvest (nede til høyre) 

Side 25: Buøya – broa over til Furuholmen (til venstre) og det innerste friluftsområdet (til høyre) 

Side 26: Hove – stranda ved Hove camping 

Side 27: Hoveodden (øverst), Botnestranda (midten) og Alvekilen med Lille Danmark (nederst) 

Side 28: Timmerstø (til venstre), Skarestrand (oppe til høyre) og Vågsnes – sti gjennom hage (nederst) 

Side 29: Sti fra Bjørkestø til Kongshavn (tre bilder oppe), Kongshavnveien og Dybedalsstrand (nede) 

Side 30: Krossen – ny hytte stenger sti (venstre oppe) der stien tar over jordet ved Valåsen (til høyre) 

Side 30: Skareveien (venstre nede), Spruttrappa (midten) og skilting/tilrettelegging på Øyna (høyre) 

Side 31: Øyna – Fredensborgvarden med ommerket sti (venstre oppe) og havstitrappa (til høyre) 

Side 31: Pellebrygga (venstre nede) og den gamle skolebygningen på Merdø (høyre nede) 

Side 32: Pallistraden ved stranda fra Gravene mot Tollboden (venstre oppe) og Lakseberget (til høyre) 

Side 32: Veien fra museet (venstre nede), sti midt på, på langs og en på tvers som bør ryddes (høyre) 

Side 33: Eksempler på standard skilting og merking, hentet på internett. 

 

Baksiden: Botstangen med Tromlingene i bakgrunnen. 

 

 

 

Der fotograf ikke er oppgitt er bildet tatt av Friluftsrådet Sør ved Geir Henning Waagsnes. 
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