
 

  

2013 

Friluftsrådet Sør 

KYSTSTI GRIMSTAD 



2 
 

 

  



3 
 

Innhold 
Innledning ................................................................................................................................................ 4 

Utvikling av prosjektet ......................................................................................................................... 4 

Muligheter og utfordringer ................................................................................................................. 5 

Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand ........................................................................................... 7 

Delstrekning 1: Fra Flageborg til Hauslandssanden ............................................................................ 8 

Delstrekning 2: Fra Hauslandssanden til Vik ..................................................................................... 12 

Delstrekning 3: Fra Vik til Nørholmen ............................................................................................... 16 

Delstrekning 4: Fra Nørholmen til Svennevik .................................................................................... 20 

Mulighet for kortere strekninger og rundløyper ................................................................................... 24 

Auesøya ............................................................................................................................................. 24 

Hasseltangen og Ruakerkilen ............................................................................................................ 25 

Indre og Ytre Maløya ......................................................................................................................... 25 

Kalvehageneset ................................................................................................................................. 25 

Marivoll.............................................................................................................................................. 26 

Storesand ........................................................................................................................................... 26 

Østerskogen....................................................................................................................................... 27 

Våre vurderinger ................................................................................................................................... 28 

Anbefalt merking ............................................................................................................................... 28 

Universell utforming .......................................................................................................................... 28 

Hvor begynne? .................................................................................................................................. 29 

Vurdering av de enkelte områdene................................................................................................... 29 

Videre anbefalinger ........................................................................................................................... 31 

 

 

Vedlegg 1 Kart over tilretteleggingsbehov 

Vedlegg 2 Kart over opplevelsesverdi  



4 
 

Innledning  
 

Det har i mange år vært planer om kyststi i Aust-Agder. Lengst på vei har Grimstad kommune 

kommet, med et prosjekt fra 2001 der kommunen har skissert opp en mulig trasé for kyststien. 

Prosjektet ble dessverre ikke gjennomført i felt gjennom skilting, merking og tilrettelegging. 

Etablering av kyststi innenfor fylket har skjedd på Hove i Arendal og på Nautholmane i Tvedestrand.  

 

Utvikling av prosjektet 
Aust-Agder fylkeskommune vedtok i 2010 å sette av penger til utarbeiding av forprosjekt kyststi. Som 

et resultat av dette ble det innkalt til et møte med administrasjonene hos fylkeskommunen, 

kystkommunene, Fylkesmannen, Friluftsrådet Sør og Midt-Agder Friluftsråd i september 2010. Flere 

problemstillinger kom frem i møtet, og det ble enighet om at friluftsrådene skulle jobbe videre med 

forprosjekt kyststi. Fylkeskommunen ga Friluftsrådet Sør i oppdrag å utføre arbeidet i de fire 

kystkommunene Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad, mens Midt-Agder Friluftsråd skulle utføre 

tilsvarende arbeid i Lillesand. Risør kommune ble valgt ut som pilotkommune, og Tvedestrand 

kommune fulgte like etter. Rapportene for disse to kommunene ble ferdigstilt henholdsvis i 

desember 2011 og januar 2012. 

 

 
 

Rapportene for Tvedestrand og Risør ble behandlet av fylkesutvalget 10. april 2012, og det ble 

vedtatt at det skulle gjennomføres kartlegging av mulig kyststi i Arendal, Grimstad og Lillesand i løpet 

av 2012 og 2013, under forutsetning av at kommunene ønsket å delta. I slutten av april ble det 

avholdt et felles møte mellom fylkeskommunen, Midt-Agder Friluftsråd og Friluftsrådet Sør. Her kom 
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man fram til samme konklusjon som i 2010, at Friluftsrådet Sør engasjerte seg i Arendal og Grimstad, 

mens Midt-Agder Friluftsråd engasjerte seg i Lillesand. 

Første møte med Grimstad ble avholdt i midten av mai 2012. Rapporten fra 2001 ble her 

gjennomgått, og det ble gjort oppmerksom på enkelte områder som burde vurderes nærmere. I juni 

ble det avholdt felles befaring på Støle i forbindelse med oppmeldt områderegulering. For resten av 

kommunen ble befaring av kyststi gjennomført i august og september 2012. Foreslått trasé ble 

diskutert med fylkeskommunen og kommunen i oktober 2012, der det var mulighet for å komme 

med innspill. Det er avholdt et eget møte med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i oktober for å 

diskutere mulighetene for å fremføre kyststi gjennom Søm-Ruakerkilen naturreservat. På bakgrunn 

av innspill fra enkelte grunneiere ble det avholdt et nytt møte med kommunen januar 2013. 

 

Muligheter og utfordringer 
Kyststi er tidligere etablert i flere fylker og kommuner. Graden av tilretteleggingen av kyststien 

varierer, slik at det noen steder er turvei standard og noen steder kun sti. Selv om det er ulike 

varianter av kyststi, blir de som regel merket med enstydige skilt. Det er også valgt ulike løsninger 

med tanke på sammenheng. Noen steder er det valgt ut flere delstrekninger innen kommunen, mens 

andre har valgt en gjennomgående løype fra en side av kommunen til den andre. For Risør og 

Tvedestrand har Friluftsrådet Sør anbefalt en sammenhengende trasé på henholdsvis 60 og 81 km. 

Kyststien i Risør vil da henge sammen med den nyetablerte kyststien i Kragerø og Bamble, på 

henholdsvis 40 og 52 km.   

 

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 sleipt og ferdes på. En sti som 

går gjennom skog kan være enklere å tilrettelegge til turvei standard enn dersom man ønsker at stien 

går gjennom svaberg og fjell. I tillegg til å ta hensyn til vær og muligheter for fysisk tilrettelegging, kan 

graden av konflikt med grunneiere ha stor betydning for valg 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 mange turgåere finne det ubehagelig å 

ferdes nær husveggene, noe som kan føre til en mindre populær tursti.  

 

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

nødvendigvis måtte gå i direkte tilknytning til vannet, 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 vannet slik 

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

 

Et annet moment som må vurderes er hvem kyststien skal etableres for. Mange som ønsker en 

sammenhengende kyststi ser det som positivt i forhold til turisme. I forhold til folkehelse, og 

muligheter for å øke andelen aktive i hverdagen kan derimot mindre runder nær større boligområder 

virke mer positivt. 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 turvei standard vil både de som er dårlige til beins, familier med 
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barnevogn og sykler kunne ferdes på veien. Kostnaden blir da en helt annen, og det er ikke sikkert 

det er like lett å etablere en turvei på alle steder.  

 

For at kyststien skal bli brukt er det uansett viktig at den er godt merket i terrenget, og at det blir 

tilrettelagt, og at disse tilretteleggingene blir vedlikeholdt. Dette gjelder også parkeringsplasser, 

toaletter, rasteplasser og lignende. Stien med merker og skilt må også etterses, og ryddes hvert år.  

 

Spørsmål som må gjennomgås av fylkeskommunen og Grimstad kommune: 

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? 

  

I denne rapporten har vi kun sett på mulighetene for etablering av kyststi. Ingen grunneiere har 

foreløpig blitt kontaktet i forbindelse med forprosjektet. Dette må gjøres dersom det skal være 

aktuelt å gå videre med prosjektet. Alle grunneiere som berøres av tilrettelegginger, enten skilting 

eller rydding/bearbeiding, må gi sin tillatelse for denne delen av arbeidet.  
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Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand 
 

I dette avsnittet forsøker vi å skissere hvor en mulig trasé kan gå gjennom Grimstad kommune, fra 

grensa til Arendal og til grensa til Lillesand. Vi har valgt å dele inn traseen i de samme fire 

strekningene som tidligere rapport. Dette for å kunne sammenligne de lettere. For hver strekning 

ligger det vedlagt to kart som viser foreslått trasé. Strekningene har hver seg sine egne utfordringer, 

muligheter og kvaliteter. Anbefalt trasé er kun et forslag fra Friluftsrådets side, og kan endres dersom 

ønskelig.  

 

Delstrekninger: 

1. Flageborg – Hauslandssanden (Strand hotell) 

2. Hauslandssanden – Vik 

3. Vik - Nørholmen 

4. Nørholmen – Svennevik 

 

 

 

 

 

Merket sti på Kalvehageneset 

 



8 
 

Delstrekning 1: Fra Flageborg til Hauslandssanden 
 

Områdebeskrivelse 

Området mellom Arendals grense og Hauslandssanden er preget av mye bebyggelse og 

jordbruksområder, men også flotte friluftsområder og strender. På grunn av den høye 

befolkningstettheten er det utviklet et godt stinett i området som binder de ulike strendene og 

friområdene sammen. Bebyggelsen setter likevel noen begrensninger, og mange steder er stiene lagt 

i bakkant av hus og hytter som ligger i fremste rekke nær sjøen.  

 

Natur- og kultur 

Området har mye god mark, og mye er derfor oppdyrket. Ytterst mot sjøen ligger det svaberg med 

flott havutsikt. Flere steder ligger det skogsteiger mellom sjøen og bebyggelsen, bestående av både 

furuskog og rikere løvskog.  

 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Saulekilen/Nedenessaulene  Strandeng og strandsump 

 Lillenes-Gokast   Rik edelløvskog 

 Raet    Israndavsetninger 

 Søm brygge    Rik edellauvskog 

 Hasseltangen    Rik edellauvskog 

 Ruakerkilen Ø    Rik edellauvskog 

 Søm (bøkeskogen)  Gammel fattig edellauvskog 

 

Verneområder: 

 Hasseltangen landskapsvernområde med plantelivsfredning 

 Søm-Ruakerkilen naturreservat 

 

Kulturminner: 

På Riksantikvarens kartside er det registrert flere gravfelt og gravminner, og flere skipsfunn. 

 

Friområder 

Det finnes følgende friluftsområder på strekningen:  

 Sømsbukta 

 Hasseltangen 

 Barlindstykket 

 Kvennebekken 

 Haugenes 

 Randvika 

 Storesand 

 Movika 

 

Tilretteleggingen varierer mellom områdene, noen er opparbeidet i stor grad. Det er regulert inn 

friområder gjennom planene for Sagodden, Hasseltangen, Storesand-Randvika, Fevikkilen Øst, Fevik 

nedre og Hauslandssanden. Det er også regulert inn friluftsområder i flere planer i området.   
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Eksisterende tilrettelegging 

Parkering    

o Hasseltangen (flere) 

o Kvennebekken 

o Randvik 

o Storesanden 

o Moviga 

Toalett     

o Hasseltangen 

o Randvik 

o Storesanden 

o Hauslandssanden 

Overnattingsmuligheter  

o Strand hotell  

 

Forslag til trasé 

Arendals grense passeres fra Flageborgveien og over mot Vessøya. Eksisterende veier og stier 

benyttes til å komme over til Sagoddveien og så ut på Østre Vessøya.  Etter drøye 100 meter på 

denne veien tar man inn på en grusvei. Når man har kommet inn på denne har man to veivalg. 

 

Alternativ A1: 

Fra grusveien tar man ut en sti mot Lillenes. Her benyttes sti ut til Gokast der det er flott utsikt. 

Sørover igjen kommer man til en gammel vei. Veien benyttes mot Lillenes, men så følger man 

vannkanten mot Søm brygge. Herifra følges vannkanten forbi industrifeltet på Hasseltangen, slik 

reguleringsplanen for området og forvaltningsplanen for verneområdene skisserer. I nordenden 

kommer man inn på turveiene på Hasseltangen fram til badeplass, fiskeplass og utsiktsplass.  

 
Jordbruksområder ved Sømskilen 
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Ved å benytte alternativ 1 må det tilrettelegges noen nye stier, men terrenget er lett fremkommelig, 

slik at dette vil gi lite utfordringer. Det er to hytter i området som ligger nær vannet, der det 

eventuelt må bli enighet med grunneier for å legge stien på utsiden. Forbi industriområdet må det 

tilrettelegges med brygger eller gangvei nær sjøen. 

 

Alternativ A2: 

Grusveien følges ut til Vessøyveien, og denne følges hele veien fram til Hasseltangen. Her vil det kun 

være behov for skilting i veikryss, men det vil ikke gi samme opplevelse som alternativ 1. Veien er 

ikke sikret ved fortau eller gang- og sykkelvei, men det anses likevel som relativt sikkert å ferdes langs 

veien pga lav fart og god oversikt. 

 

 

Fra parkeringsplassen på Hasseltangen har man igjen to veivalg. Dersom det er mulig bør begge 

tilrettelegges fordi de henvender seg til ulike brukere, og fordi vi ved å tilrettelegge begge samtidig 

lager en rundløype. 

 

Alternativ B1 (lett rute): 

Fra parkeringsplassen følges Sømsveien omtrent 350 meter tilbake, og en turvei følges gjennom 

skogen mot Ruager. Veien følges så ned til Kvennebekken. Dette alternativet krever kun skilting og 

merking. Her er det også mulighet for å få med sykkel og trillevogn på turen. 

 

Alternativ B2 (krevende rute): 

Fra parkeringsplassen tar man en sti som går sørover. Veien over mot Hasleøya krysses, og man 

kommer ned mot Kråka. Denne kollen kan man enten gå over, eller passere rundt på øst eller 

vestsiden. Når man har kommet til sørsiden av kollen følger man ryggen på utsiden av Ruakerkilen, 

går langs sjøen og mot Kvennebekken. Løsningen krever enkel tilrettelegging i form av noe rydding av 

kratt og merking av sti i naturreservatet. Som myndighet må Fylkesmannen godkjenne slike tiltak. 

 

 
Ruakerkilen, sett fra ryggen på sjøsiden og fra indre del av kilen 
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Fra Kvennebekken følges eksisterende tursti på utsiden av boligområdet Haugenes, ut til utsiktspunkt 

på Haugenebba, og så nordover inn mot boligfeltet. Denne turstien er merket. Boligfeltet passeres 

ved en sti, og så kommer man ut på gangveien til Randviga og Storesanden. Fra denne gangveien kan 

man også ta en tur opp på Geiteryggen, et flott utsiktspunkt. 

 

 
Storesanden sett fra Geiteryggen 

 

Fra Storesanden følges godt brukte turstier gjennom skogen, ned mot Rødsund. Herifra går det igjen 

nordvestover, på norsiden av hyttefeltet ved Breiviga. Fra Breiviga passerer man bak et hus, og følger 

stien ut mot Fevikodden. Her må det gjøres noen grep for å heve den første delen av stien som går 

rundt kollen, da den er noe lav i forhold til vannstanden. Før man kommer til hyttene på Fevikodden, 

tar man stien vestover, slik at man krysser på nordsiden av kollen. Her kan man også ta en snartur 

opp på kollen.  

 

Etter å ha passert kollen kommer man til Moviga. Her tar man stien opp til Movigveien, og følger den 

opp til Lille Bergen, og ned til Fevikkilen. Årsaken til at man her går vekk fra sjøen er forholdet til 

Fevik leirskole. De ønsker ikke trafikk gjennom området sitt, og kommunen har tidligere støttet deres 

ønsker. Dersom dette forholdet skulle endre seg, vil det være naturlig å føre kyststien gjennom 

leirområdet. 

 

Nede i Fevikkilen følges den nye flotte strandpromenaden fram til Hauslandsanden og Strand hotell. 
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Delstrekning 2: Fra Hauslandssanden til Vik 
 

Områdebeskrivelse 

Området fra Hauslandssanden til Vik er ikke preget av tettbebyggelse som områdene rundt Fevik og 

Haugenes. Bebyggelsen er her mer spredt, og ligger nær sjøen. Både boliger og hytter ligger flere 

steder såpass nærme sjøen at det er vanskelig å få en kyststi som går i vannkanten. På en annen side 

er mye av den eldre bebyggelsen en severdighet i seg selv, og mange steder er det en flott opplevelse 

å se de små hvite husene med vakre hager. Også på denne strekningen er det flere populære 

strender og offentlige friområder. Kommunen har planer om det på Hesnes kan etableres 1000-1500 

nye boenheter i framtiden.  

 

Natur 

Varierende natur med både dyrka mark, rike løvskoger, furuskog og svaberg.  

 

 Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Terkelsbukt  Strandeng og strandsump  

 Stangholmene  Strandeng og strandsump 

 Grefstadvika  Slåttemark 

 Fuglevika   Rikt strandberg 

 Rossekniben  Gammel lauvskog  

 Marivoll   Kalkskog 

 Marivoll  Rikt strandberg 

 

Verneområder: 

 Ingen landfaste 

 

Kulturminner: 

På Riksantikvarens kartside er det registrert flere gravfelt og gravminner, og flere skipsfunn. På 

Marivoll er det godt bevart rester av et fort fra annen verdenskrig.  

  

Friområder 

Det finnes følgende friluftsområder på strekningen: 

 Terskelsbukt og Stangholmene 

 Grefstadvika 

 Marivoll 

 

Gjennom planer er det regulert inn friområder ved Terkelsbukt og Marivoll. Det er også regulert inn 

friluftsområder i flere planer i området.   

 

Eksisterende tilrettelegging 

Parkering  

o Terskelsbukt  

o Grefstadvika 

o Marivoll 
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Toalett   

o Hauslandsanden 

o Grefstadvika 

o Marivoll 

Overnattingsmuligheter  

o Strand hotell 

o Moisanden camping 

o Marivoll camping 

 

Forslag til trasé 

Fra Hauslandsanden følges skiltet sti opp gjennom bebyggelsen rett sør for hotellet. Så følges videre 

en godt brukt og merket sti gjennom et hogstfelt, med mulighet for en avstikker til Kattopsa som 

utsiktspunkt. Vi anbefaler så å følge en sti over en høyde, som kommer ned mot interne veier ved 

Skraviga. Når man møter det nye feltet ved Skraviga, følger man en hyttevei sørøstover mot sjøen, og 

tar så en ny sti som kommer ned til bebyggelsen ved Terskelsbukt.  

 

 
Utsikt ut over Fevikkilen fra Kattopsa 

 

Fra Terskelsbukt benyttes veien til Grefstadviga. Også her er det mulighet for å tilrettelegge et 

utsiktspunkt rett ovenfor Grassviga. Fra Grefstadviga følges eksisterende merket sti til Moysanden. 

Fra stranda her følges så Moyodden rundt til Fugleviga. Her må det på grunn av terrenget 

tilrettelegges noe med enkelte trinn på utvalgte steder. Fra Fuglevika følges en merket sti et stykke, 

og så kommer man ned til sjøen. Fra Aslaksteinen til Drotningviga er det skiltet at allmennheten har 
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tilgang, og her følger man en liten oppmurt sti. Før Aslaksteinen er det derimot noen hytter som 

ligger nær sjøen som må passeres, og hvor det ikke er merket gjennomgang.  

 

 
Skiltet ferdsel mellom Aslaksteinen og Drotningvika 

 

Fra Drotningviga følges veien forbi Breivigstranda og Sandum. Veien følges nesten helt ut til 

hovedveien, men tar til venstre og drar sørover igjen i retning av Gullodden. Her følges veier og stier. 

Forbi en liten bukt må det tilrettelegges noe, men så kommer man inn på en fin traktorvei som 

runder rundt jordene til gartneriet. Når man har kommet til gartneriet må man følge hovedveien 

fram til krysset ut til Marivoll. Veistrekket er trafikkert, men oversiktelig.  

 

Fra krysset ut til Marivoll, følges veien inn til man har krysset Hesneskanalen, og så tar man til 

venstre. Her følges først bilvei, så traktorvei, og så merket sti opp til utsiktspunktet Rosseknipen. Ned 

igjen følges merket sti til campingen, på interne veier ut til den tilrettelagte fiskeplassen i 

Dynamittbukta. Herifra går man litt tilbake igjen, og ut til Marivollbukta. Her følges turveien rundt 

Sundet, over brua, og så veiene ned til Rønnes. Fra Rønnes har vi tre alternativer for å komme oss 

videre. 

 

Alternativ C1 (merket i kart) 

Fra Rønnes følges igjen hovedveien litt forbi krysset til Marivoll, og opp til Hesnes skole. Herifra går 

det en fin turvei nordover til Vestre Eskedal. Så følges veien til venstre mot sjøen og inn mot gården 

Solheim. Her har man to muligheter, enten gå en skogsti på baksiden av gården, eller gå en sti 

gjennom hestebeitene. Ved beitene er det skiltet gjennomgang, men det må vurderes om det er 
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hensiktsmessig med en kyststi gjennom et beiteområde. De to mulighetene møtes på nordsiden av 

gården, der stien går videre nordover, til den kommer ut på en ny vei. Denne følges forbi Stølen, før 

man kommer ut til hovedveien og runder rundt Vikkilen. 

 

Alternativ C2 

Siden Grimstad kommune ønsker å bygge ut et større antall boliger på Hesnes, bør det følge med et 

bedre og mer tilrettelagt tilbud om gangveier i området. Nå er det et godt tilbud av stier, men disse 

er ikke mulig å ferdes på med barnevogn. Fra Stølen og til Klesviga bør det være mulig å lage til en 

strandpromenade, i samme stil som den som er bygget ved Fevikkilen. Ved Klesvika er det en hytte 

man må komme forbi, og litt lenger nord ligger et hus. Utover dette er strandsonen grunn med 

steinbunn, og det skulle derfor være mulig å fylle på masser for å anlegge en turvei langs vannet. 

 

 
Strandsonen mellom Klesviga og Stølen 

 

Alternativ C3 

Dette alternativet har vært diskutert mange ganger, og går ut på å unngå hele Vikkilen ved å lage en 

bro fra Rønnes til sentrum. Muligheten er også veldig aktuell dersom kommunen ønsker å bygge ut 

på Hesnes, slik at folk kan gå og sykle til sentrum. På grunn av industrien som ligger i Vikkilen, må det 

bygges en vippebro, alternativt en undersjøisk gangvei.   



16 
 

Delstrekning 3: Fra Vik til Nørholmen 
  

Områdebeskrivelse 

Første strekning langs Vikkilen preges av industri. Etter industriområdet ligger boligbebyggelse som 

tetner til mot sentrum. I sentrum er det tilrettelagt for ferdsel langs sjøen gjennom ”Bryggeslengen”. 

Etter sentrum spres bebyggelsen igjen, og ut på Østerhus ligger bebyggelsen lengre inn fra sjøen. 

Støle er i likhet med Hesnes utpekt som et fremtidig større boligområde med opp til 1500 nye 

boenheter. Mellom Støle og Nørholmen skaper ny og gammel E18 problemer med å få en kyststi 

uten støybelastning.  

 

Natur 

Flere plasser er naturen i sterk grad nedbygget gjennom boliger, industri og andre virksomheter. 

Flekkvis ligger enkelte koller igjen som utsiktspunkter, og det er grønne lunger innimellom 

bebyggelsen både nord og sør for sentrum.  

 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Bie   Gammel fattig edelløvskog 

 Binabben  Gammel barskog 

 Gundersholmen  Rikt strandberg 

 Groos   Rikt strandberg 

 Vossbekken  Gammel fattig edelløvskog 

 Morvigkilen  Gammel barskog 

 Lia   Rik edelløvskog 

 Morvigsanden  Rik edelløvskog 

 Kjørrviga   Strandeng og strandsump 

 Saulekilen  Strandeng og strandsump 

 Alsand   Gammel løvskog 

 Åbålvika  Rik edelløvskog 

 Strandfjorden  Gammel barskog 

 Ågre bru  Rik edelløvskog  

 Rukjerr   Rik edelløvskog 

 Nørholmen  Strandeng og strandsump 

 

Verneområder: 

 Ingen landfaste 

 

Kulturminner: 

På Riksantikvarens kartside er det registrert flere gravfelt og gravminner, bosetningsområder, og 

skipsfunn. I Hasseldalen ligger et fredet skipsbryggeri. I sentrum ligger flere verneverdige bygg. På 

Stølehalvøya ligger en vikinggrav, og Tjoresteinen er et gammelt forsvarsanlegg fra jernalderen. 

Reddalskanalen er også et flott historisk byggverk.  

 

Friområder 

Det finnes følgende friluftsområder på strekningen: 
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 Groos 

 Stenberg/Holvika  

 Østerskogen 

 

Deler av Groos er sikret av Selskapet for Grimstad bys Vel. Gjennom sentrumsplanen er det regulert 

inn flere grønnstrukturområder. Videre er det gjennom andre reguleringsplaner regulert inn 

friområder på Odden, Guldmand Brygge, Vessøyneset, Grømbukt, Groos, Holviga, Østerhus. Det er 

også regulert inn friluftsområder i flere planer i området.   

 

Eksisterende tilrettelegginger 

Parkering  

o Sentrum 

o Groos 

o Østerskogen 

Toalett   

o Sentrum 

o Groos 

Overnattingsmuligheter  

o Bie Apartement og Feriesenter 

o Rica hotell Grimstad 

o Grimstad Vertshus og Kro 

o Cafe Ibsen – Bed and Breakfast 

o Grimstad sommerhotell (Bibelskolen) 

o Morvigsanden Camping 

 

Forslag til trasé 

Dersom vi holder oss til alternativ 1 fra forrige delområde, begynner vi innerst i Vikkilen. Her følges 

Hesnesveien ut til krysset med fylkesveien. Gang- og sykkelveien følges til Båtstøveien, og denne 

følges ned til sjøen. Nede ved sjøen må en benytte en sti innimellom boligene for å komme Skjeviga. 

Stien går i et privat område, og veivalget forutsetter derfor at grunneier er positiv. Fra Skjeviga følges 

veien ved sjøen, helt fram til båtplassene i Torasholla. Så drar en opp og rundt Storåsen, og følger så 

en gammel sti sørover til Naxbie. Her er det skiltet for gjennomgang.  

 

 
Skilting om gjennomgang i ellers privatiserte områder. Bildene er tatt ved Skjeviga og Naxbie. 
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Fra Naxbie kommer en opp til krysset ved Biestøa, og følger denne veien sørover. Ved et av de siste 

husene tar man en sti til venstre, og kommer så ned til Kjellviga. Her går det igjen sti opp til 

Hasseldalen. Veien krysses, og man kommer inn på stinettet på Binabben. Etter det flotte 

utsiktspunktet, kommer man ned på Batteriveien, og denne følges til Biodden, og videre inn mot 

sentrum.  

 

 
Utsikt ut over Grimstad sentrum fra Binabben 

 

Gjennom sentrum følges Bryggeslengen, forbi Oddensenteret, og videre gjennom Guldmand Brygge. 

Etter dette kan det skiltes ut til utsiktspunktet på Vessøyneset. Så benyttes veier til å komme ned til 

Grømbukt, hvor vi følger bryggekanten helt ut på vestsiden. Her leder en sti opp til Terneveien, som 

igjen leder ned til Groos.  

 

Fra Groos følges Grooseveien forbi båthavna, rundt svingen, og så inn første vei til venstre. Denne 

leder videre til ”Fantestien”, en godt merket og mye brukt sti som leder helt til et flott utsiktspunkt 

på Brennevinskastet. Herifra går man nordover, møter veien ved Morviga, og følger denne vestover. 

Litt lenger nord går det en vei inn til noen hytter, og fra denne er det merket sti over til 

Morvigsanden Camping.  

 

På Støle er det planlagt en større utbygging. Plassering av kyststien vil derfor avhenge noe av denne. 

Til utbyggingens omfang er avklart, bør en vurdere å avvente større og kostnadskrevende tiltak i 

området. Fra Morvigsanden følges interne veier sørover, før man går over på en sti i samme retning. 

Denne går på høydedragene over Husefjell og Bratthei, med fin utsikt utover sjøen. Lenger sør 
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kommer man inn på hyttefeltet på Kjørrvika. Man kommer nedenom Kjørrvika, og så opp til 

Støleveien. Her følges Støleveien ned til båthavna, og så rundt Saulekilen. Her følges eksisterende og 

planlagte stier og veier rundt i det planlagte hytteområde. Tilbake på Støleveien må det tilrettelegges 

en ny sti opp på heia over til Lensmannsgården. Her følges så veiene, med en stikktur ned til 

Møllepynten. Lenger nord følges Reddalskanalen, før man igjen kommer opp på Støleveien, helt opp 

til den møter gamle E18.  

 

 
Starten på Reddalskanalen 

 

Fra krysset følges den riktig gamle veien, under nye E18, og så følges en gammel ferdselsvei inn i 

skogen på andre siden. Denne skogsveien møter veien til Hegdekjær, og kyststien tar da nordover. 

Det blir mulighet for en liten tur opp til Tjoresteinen, før veien følges ut til Tjore. Herifra kan enten 

kyststien følge den nye gang- og sykkelveien helt til Nørholmen, eller følge en traktorvei til 

Nørholmen. 
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Delstrekning 4: Fra Nørholmen til Svennevik 
 

Områdebeskrivelse 

Her er det mye spredt bebyggelse som stedvis ligger nær sjøen. I tillegg til flere nyere hyttefelt er det 

flere aktive gårder i området. Her er også store sikra friluftsområder. Det er mange stier i 

skogsområdene, men veiene og bebyggelsen ligger gjerne i forkant av disse. 

 

Natur 

Variert natur, både med kulturlandskap, flotte fjell og svaberg med havutsikt, og skogsområder. 

 

Registrerte naturtyper (fra Naturbase): 

 Vågsholtkilen Strandeng og strandsump 

 Botne  Rik edelløvskog 

 Bufjord Camping Strandeng og strandsump 

 Kjekstadneset Kystmyr 

 Hanevåg  Strandeng og strandsump 

 Hovekilen  Strandeng og strandsump 

 Kalvehageneset Kystlynghei 

 Kalvehageneset Rik edelløvskog 

 Robertsvig  Slåttemark 

 Robertsvig  Sand- og grusstrand 

 Breivik  Sand- og grusstrand 

 Fossdal  Strandeng og strandsump 

 Fossdal  Rik sumpskog 

 Rørmoen  Rik edelløvskog 

 Eide kirke  Rik edelløvskog 

 Vessøya  Strandeng og strandsump 

 Store Arnevik Rik edelløvskog 

 

Verneområder: 

 Ingen landfaste 

 

Kulturminner: 

På Riksantikvarens kartside er det registrert gravfelt og gravminner, bosetningsområder og skipsfunn.  

 

Friområder 

Det finnes følgende friluftsområder på strekningen: 

 Kjekstadneset 

 Hoveneset 

 Kalvehageneset 

 Vilkåret 

 Svennevig 
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Gjennom ulike reguleringsplaner er det regulert inn friområder på Kalvehageneset, Breivika og 

Svennevig. Det er også regulert inn friluftsområder i flere planer i området.   

 

Eksisterende tilrettelegging 

Parkering  

o Kalvehageneset 

o Homborsund brygge 

o Eide skole (i skoleferien) 

o Eide kirke 

o Svennevig 

Toalett   

o Kalvehageneset 

Overnattingsmuligheter  

o Bufjord Camping  

o Homborsund fyr (ikke båtforbindelse) 

o Breivig Camping 

 

Forslag til trasé 

Fra Nørholmen følges gang- og sykkelveien videre sørover, og tar så av mot Lille Ødegård. Gjennom 

en sti, en vei, og en ny sti, kommer en over til Krømpe. Herifra følges veien rundt Saulekilen. Ved 

krysset tar man østover, så sørover. Rett før en liten parkering går det en sti over Klauheia. Denne 

kommer ut igjen ved Lauvstø. Her følges bilveier og traktorveier vestover. Rett før en kommer ut på 

Homborsundveien, tar en sørover på en traktorvei. I enden av denne må en lage en liten sti noen 

meter ut til Homborsundveien.  

 
Veien langs Saulekilen 
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Etter å ha kommet ut på Homborsundveien, følges veien over broa, og så første vei østover. Her 

kommer man inn på stier som fører fram til Espevigveien. Ved å følge Espevigveien kommer en forbi 

Hyllen. Her må det skiltes godt. Videre kommer man til Jaktvik, og fra campingen følges stien rundt 

Kjekstadneset. Rundt Havnevåg og Hovekilen på veier og stier, og så ut på Hoveneset. Man kommer 

innom en liten bukt, før man igjen er ute på Valvikodden. Etter å ha passert odden møter man på 

rasteplassen i friområdet på Kalvehageneset, før man går den merka runden rundt neset. Fra 

Kalvehageneset kommer man ut til Kjekstadveien. Turen fra Jaktvik til Kalvehagen er flott, men den 

består for det meste av svaberg/fjell. Det er derfor tungt for føtter og ankler å gå hele veien, og er 

det vått kan det fort bli såpass glatt at det blir risikabelt å bevege seg på svaberga. Det anbefales 

derfor at det i tillegg merkes en alternativ rute fra Jaktvik til Kalvehageneset langs veien. 

 

 
Kjekstadneset med fyret i bakgrunnen 

 

Forbi Homborsund følges først Kjekstadveien, så Homborsundveien og Kistevigveien et lite stykke, og 

så KNA-veien. Fra KNA-veien er det mulig å ta en runde om Hestevik og Breivik camping. KNA-veien 

følges forbi Eide kirke, og videre ut veien mot Fossdal. Herifra følges sti langs Sønningdalsund. Her 

må man komme forbi noen sjøboder, og så følges terrenget videre. Før en kommer til Bjørnevikbukt 

må det lages en ny sti over heia i bakkant av boligene. Så kommer man inn på veier og stier til Breivik, 

Båsen og Store Arnevig. Fra Arnevig må det etableres ny sti slik at man kommer seg opp heia, og 

langs Arnevikkilen. Forbi indre del av kilen kommer man inn på veien i Knarrdal, og så følges sti først 

vestover, så nordover. Her kommer man etter hvert ut på veien til Svennevik. Ut mot gamle E18 tar 

man en sti til venstre som fører ned til Svennevik friområde, og like ved grensa til Lillesand. 
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Mange husdyr og flotte kulturlandskap møtes i denne delen av Grimstad 
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Mulighet for kortere strekninger og rundløyper 
 

Her presenterer vi noen forslag til mindre rundløyper og tur/retur løyper. Noen er delstrekninger fra 

forslaget til den sammenhengende kyststien, noen er plassert andre steder i kommunen, for 

eksempel på øyene i skjærgården. De fleste tar utgangspunkt i eksisterende stier, og er lite 

problematiske og rimelige å opparbeide til kyststi.  

 

Auesøya  
Den østre delen av Auesøya i Grimstad kommune ble vernet som landskapsvernområde i 1984. 

Arealet ble gitt som gave til Grimstad kommune av overrettsaksfører Henrik Lindh, Oslo. Landskapets 

art og karakter skal bevares, men eksisterende tradisjonell bruk kan fortsette som før. En tror at det 

har bodd mennesker på Auesøya helt siden eldre jernalder, noe gravrøysene vitner om. Det har vært 

mengde forskjellige eiere og brukere på øya. De fleste har livnært seg som sjømenn, loser og fiskere. 

Mange har funnet sin grav på sjøen.  

 

Øya har både spennende geologi, fugle- og dyreliv og vegetasjon. Det finnes også gravrøyser fra 

bronse- og jernalder. Rester av tidligere og nåværende jordbruk har formet landskapet, og disse 

skjøttes nå som øya er ubebodd. Auesøya er i dag tilrettelagt med stier og badeplasser. Det mangler 

likevel god skilting og merking for førstegangsbesøkende. Det burde være en enkel sak å gjøre stiene, 

eller deler av stinettet, om til en kyststi med tilhørende skilting og merking. Auesøya er bare 

tilgjengelig fra privat båt eller kano/kajakk. 

 

 
De kjente påskeliljene på Auesøya 
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Hasseltangen og Ruakerkilen 
Fra Hasseltangen kan det være muligheter for å etablere en tur rundt Ruakerkilen. Utfallet avhenger 

av om det kan tillates tiltak i de to verneområdene.  I så fall vil det være mulig å følge stien sørover 

fra parkeringsplassen på Hasseltangen, følge ytre kant av Ruakerkilen, runde rundt og så gå nordover, 

og så benytte eksisterende turvei på innsiden av Ruakerkilen. Ved Hasseltangen finnes det flere 

parkeringsplasser for bil og sykkel, og toalett. Friområdet er godt tilrettelagt for både barnefamilier 

og funksjonshemmede med strender, fiskeplass og utsiktsplass. Etablering av kyststi vil således kunne 

ytterligere forbedre området. 

 

 
Utsikt fra Kråka 

 

Indre og Ytre Maløya 
Maløyene er blant de mest brukte områdene i skjærgården. Ytre Maløy var en svært viktig uthavn 

omkring år 1600. Her finnes også kulturminner som varpepåler og fortøyningsrunger fra 

seilskutetiden.  På Maløyene er det allerede merka stier som fører til fantastiske utsiktspunkter. Her 

kan en velge å skilte disse stiene som kyststi. Maløyene er bare tilgjengelig fra privat båt eller 

kano/kajakk. 

 

Kalvehageneset 
På Kalvehageneset er det en eksisterende merket sti, med fantastisk utsikt. Her er det også 

tilrettelagt med parkering for bil og sykkel, samt HC toalett, og deler er tilrettelagt for 

rullestolbrukere med asfaltert vei til to ulike utsiktspunkt. 
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Marivoll 
Marivoll er i dag et populært friområde med parkering, strender, stier, kulturminner og utsiktspunkt. 

Det er også en camping i området med åpen kiosk. Fra Hesneskanalen og fra campingen er det i dag 

merket tursti opp til Rosseknipen, der det under andre verdenskrig ble anlagt et fort. Denne merka 

løypa kan benyttes til å lage til en rundløype for kyststi, sammen med turveien langs Osterkilen. 

 

Fort fra krigen på toppen av Rossekniben 

 

Storesand 
Fra Storesand går det i dag flotte stier ut mot Rødøya og tilbake. Her kan det skiltes og merkes for 

kyststi. Ved Storesand er det både toalett og parkering for bil og sykkel, i tilknytning til den meget 

flotte og populære stranda. Etablering av en kyststi her vil således kunne være et godt tilbud for det 

eksisterende friområdet. 
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Østerskogen 
Ved Østerhus finnes det i dag gode stier, badeplass, utsiktspunkter og parkering for bil og sykkel. 

Stiene går delvis i skog, men dette gjør mulighetene for tilretteleggingstiltak større enn på de 

overnevnte øyene og Kalvehageneset. På Østerhus er det muligheter for å lage både korte og lengre 

rundløyper med kyststi. 

 

 
Utsiktspunkt ved Østerskogen 
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Våre vurderinger 
 

Anbefalt merking 
Det er utarbeidet en felles standard 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 henges i trær, på 

lyktestolper etc. Enkelte steder i landet har man valgt å ha stedsnavnet på merket. Vi anbefaler at 

man ikke velger denne løsningen da det vil være enklere å bestille inn et større parti med merker 

som man ha på et felles lager.  

 

   
Merker med og uten lokal tilpassing 

 

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

punkt, benevnt med stedsnavn. I tillegg kan det være nyttig å ha plassert ut tavler med informasjon 

om 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 trasé 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 opparbeiding av nye områder med godt potensial, 

oppgradering av eksisterende områder eller vedlikehold av områder så de ikke forfaller gjennom 

sesongen.  

 

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

utforming benyttes, altså ønsket 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.  

 

Et annet tiltak som vil være positivt er å ha mulighet for at enkelte strekninger får en høyere 

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

barnevogner, samt noen elektriske rullestoler, benytte seg av tilbudet, selv om enkelte bakker vil 

være for bratte for manuelle rullestoler. 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. 
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Hvor begynne? 
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: 

 Sammenkobling med kyststien fra Arendal og Lillesand kan være positivt for turismen.  

 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 merka turer (flerdagsturer) innenfor kommunen, noe Grimstad har 

lite av fra før. 

 

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 folkehelsa.  

 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 er også kyststien trolig også mest 

brukt.  

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

ikke bygge alt på en gang.  

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

 

Vi anbefaler at man begynner på en plass, slik at man får erfaringer med arbeidet som kreves. Man 

bør da begynne med en delstrekning (uavhengig av om man i utgangspunktet velger 

sammenhengende kyststi eller ikke), som har høy opplevelsesverdi og lave utgifter. Man kan også 

unngå de strekningene med stort potensial for konflikter. På det viset 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 typer kart, fordelt på de fire delstrekningene. På den 

første typen har vi gitt foreslått trasé 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 

 

Bygging av tilknyttede fasiliteter, som parkeringsplasser og toaletter vurderes uavhengig av dette.  

 

 

 



30 
 

 

På den andre typen kart har vi delt strekningene inn i fire kategorier ut fra opplevelsesverdiene turen 

gir. Vurderingen av et områdes opplevelsesverdi er selvsagt svært subjektivt. De angitte verdiene 

angir kun kvaliteter sett i forhold til strekningens kvaliteter sett ut fra et kyststi-perspektiv. Enkelte 

strekninger som her får lav score kan likevel inneha andre flotte opplevelseskvaliteter, for eksempel 

skogsområder uten sjøutsikt.  

 

Vi har følgende kategorier for opplevelsesverdi: 

 Lav  Asfaltert vei, gjennom boligfelt/hyttefelt 

 Middels Skog 

 Høy  Man ser sjøen 

 Svært høy Vann, sjø, badeplasser, utsiktspunkt, kulturminner og kulturlandskap 

  

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

 

Tilrettelegging/opplevelesverdi 

 

 Svært høy Høy Middels Lav 

Lav 
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2 

Svært høy 

 

 

4 
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2 

 

1 

  

 

Basert på befaringen og møter med fylkeskommunen og kommunen er det Friluftsrådet Sør sin 

anbefaling at man satser på en sammenhengende kyststi. Grimstad kommune har helt klart store 

muligheter for å lage en flott 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 traseen 

som vi anbefaler i dette forslaget er anslagsvis 83 km lang, noe som vil være et stort tilskudd til 

friluftsaktiviteter i kommunen.  

 

Vi anbefaler at kommunen velger ut en eller flere delstrekninger, og jobber med mål om at 

delstrekningene tilslutt skal bli en sammenhengende strekning. Det kan være lurt å velge en 

delstrekning som har store kvaliteter, og som vil være rimelig og lite konfliktfylt å etablere, altså så 

høy score som mulig i figuren over. Der det planlegges store nye utbygginger må kommunen vurdere 

å etablere en bredere turvei som kan benyttes av flere.  
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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 da som tilstrekkelig med skriftelige avtaler med 

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

gå. Dersom det blir behov for ekspropriasjon må man også regulere. 

 
Storesand 
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