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Kyststi Tjølling - videre arbeid 

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kommunen jobber videre med grunneierne for å gjennomføre kommunestyrets vedtak i sak 157/20. 

Saksbehandler: Rådgiver Ragnar Kløverød 

SAMMENDRAG: 

Ny sak om kyststi fremmes etter gjennomførte arbeidsmøter med grunneiere, jf. vedtak i 
hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25 januar 2023 og formannskapet 1. februar 2023, med 
henvisning til kommunestyrevedtak fra 2020. 

Det ble uten hell forsøkt å få til en kyststi i Tjølling fra 1994 til 2017. Samarbeid mellom bondelag, 
turistforening og kommune fra 2017 har resultert i at kyststien nå er 50% ferdig, fordelt på to lengre 
strekninger. Kommunen har som del av arbeidet investert 3,4 mill. i 6 toaletter og 5 
parkeringsplasser. 

Gjenstående strekninger har vist seg mer komplisert å gjennomføre, hovedsakelig på grunn av 
hensyn til naturmangfold, økt fokus på jordvern og ulike meninger om trasevalg. 

Tidligere kommunestyrevedtak tilsier at det foretrukne er frivillige løsninger. Allemannsretten er 
gjeldende, uavhengig av om det er en merket kyststi eller ikke. Kommunestyret har vedtatt at 
kyststien skal være så nær kysten som mulig. Utfordringen er å finne så gode løsninger som mulig, ut 
fra de hensyn som skal ivaretas. Noe av traseen vil måtte gå langs asfaltvei/gang- og sykkelvei. 

Etter så lang tids arbeid for å få til en kyststi i Tjølling mener kommunedirektøren at man nå bør søke 
å fullføre arbeidet. Det bør arbeides videre med de traseene som det er mulig og realistisk å få 
gjennomført innen rimelig tid, og med en fornuftig innsats av ressurser. 



HANDLINGSROM: 

Siste vedtak i kommunestyret (sak 157/20 - Kyststi Tjølling, trasevalg), 11. november 2020: 

Da det fortsatt er stor uenighet om faktum i saken og om hvor kyststien ideelt sett bør legges, utsettes 
beslutningen om trasevalg. 

For å få et bedre utgangspunkt for en fremtidig sammenhengende kyststi, som er så nær kysten som mulig, 
starter Larvik kommune med først å tilrettelegge for flere tilgjengelige parkeringsplasser i tilknytting til 
eksisterende populære turstier. 

Når denne tilretteleggingen er ferdig, starter Larvik kommune en ny prosess for valg av trase. Den helhetlige 
planen for Oslofjorden legges til grunn for dette arbeidet, og arbeidet skal skje i samarbeid med alle berørte 
grunneiere. 

Larvik og Omegns Turistforening rådføres og bidrar med sin kompetanse ved behov. 

Innspillene fra Naturvernforbundet i Larvik (sendt kommunestyremedlemmene 22.9.20) tillegges betydelig vekt i 
det videre arbeidet. 

Vedtak i hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. januar 2023, sak 6/23: 

Saken sendes tilbake og legges frem i marsmøtet. Før ny fremleggelse inviteres grunneiere til å 
komme med sine forslag til løsning i tråd med vedtak KST-157/20 i et arbeidsmøte. 

Vedtak i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 25. januar 2023, sak 5/23: 

Til uttalelse: 
Saken sendes tilbake og legges frem til politisk behandling først når betingelsene i KST 157/20 er 



oppfylt, herunder flere tilgjengelige parkeringsplasser, samt at "arbeidet skal skje i samarbeid med 
alle berørte grunneiere". Det erfares at grunneierne ikke har vært involvert i traseforslag på de 8 
gjenstående strekningene. 

Vedtak i formannskapet 1. februar 2023, sak 012/23: 

Saken trekkes fra sakskartet og sendes tilbake til administrasjonen. 

FAKTISKE OPPLYSNINGER: 

Fra 1994 til 2017 har det med varierende intensitet vært arbeidet med å få etablert en kyststi 
gjennom Tjølling, uten at det ble noen sti. Sammenlignet med i Brunlanes hvor det har vært kyststi i 
over 30 år, er terrenget i Tjølling mer utfordrende. Kommunestyret vedtok i juni 2017 i sak 096/17 en 
fremdriftsplan med tilhørende investeringer i perioden 2018 til ferdig sti i 2021. 

Styret i Tjølling bondelag nedsatte i 2017 en arbeidsgruppe, som etter en lengre prosess sammen 
med kommunens administrasjon og Norges bondelags juridiske avdeling fikk utarbeidet en ny mal for 
grunneieravtaler. Malen inneholder punkter for bl.a. å sikre grunneiers næringsutøvelse, avklaring av 
ansvarsforhold, stitrasé og mulighet for omlegging av denne, søppelhåndtering, eventuell parkering 
samt evaluering av avtalen. Denne malen er brukt ved senere inngåelse av frivillige grunneieravtaler. 

Etter inngåelse av grunneieravtaler har Larvik og Omegns Turistforening merket to lengre strekninger 
slik at kyststien langs Tjøllingkysten nå er til sammen ca 22 km, av en total beregnet traselengde på 
ca 44 km. Omtrent halve kyststien er dermed ferdig med grunneieravtaler. Det er merket kyststi 
mellom Larvik og Kaupang og mellom Ula camping og Svinevika. Strekningene som er ferdig fremgår 
med heltrukken blå strek i kartet lenger oppe i saken. 

De fleste av de ca. 130 berørte grunneierne er positive til kyststi. Det har likevel vært utfordrende å 
komme til frivillige avtaler med noen enkeltgrunneiere og noen grupperinger av grunneiere. 

Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift vedtok i sak 026/20 å etablere en ny arbeidsgruppe. 
Arbeidsgruppa hadde medlemmer fra kommunens administrasjon, Larvik og Omegns Turistforening 
og representanter for grunneiergrupperingene på Eftang og på strekningen Svinevika-Hemskilen. 

Resultatet av arbeidsgruppas arbeid ble fremlagt for kommunestyret høsten 2020, sak 157/20 
«Kyststi Tjølling, trasevalg», for å få et politisk vedtak på hvilke traseer som kommunen skulle gå 
videre med for å inngå nødvendige avtaler om merking av kyststien. Kommunestyrets vedtak, 
referert ovenfor, ble fattet etter forutgående befaring på ulike steder på de aktuelle strekningene. 

Etter 2020 er det i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 157/20 i hovedsak arbeidet med å 
tilrettelegge for mer parkering i tilknytning til eksisterende populære turstier. Kommunedirektøren 
vurderte at dette arbeidet nå var så langt kommet at det var tid for å starte den videre prosessen, i 
samarbeid med alle berørte grunneiere. I den forbindelse ble det fremmet en politisk sak, i forhold til 
hvilke traseer (fordelt på 8 strekninger) som kommunen nå burde går videre med for å få til frivillige 
avtaler med aktuelle grunneiere. Fremgangsmåten ble valgt for å avgrense jobben i forhold til 
alternativer som ikke er mulig/aktuelle, og for å sikre best mulig fremdrift. 

Antall mulige trasealternativer er færre i forhold til tidligere, etter kommunestyrets vedtak om at 
hensynet til naturmangfoldet skulle tillegges betydelig vekt, som følge av innspill fra 
Naturvernforbundet i Larvik og fra Statsforvalteren. Tilbakemeldinger fra grunneiere og et sterkere 
fokus på jordvernhensyn har også stor betydning. 



Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift vedtok i sitt siste møte 25. januar 2023 å sende saken 
tilbake til administrasjonen, som skulle invitere til et arbeidsmøte der grunneiere kunne komme med 
sine forslag til løsning. Saken skulle legges frem igjen i hovedutvalgets møte 8. mars 2023. Saken ble 
trukket i Formannskapet 1. februar 2023. 

Det ble invitert til 3 grunneiermøter, et for strekningen Kaupang-Ula, et for Ula-Eftang og et for 
Svinevika-Hemskilen. Hovedformålet med møtene var informasjon og innspill. Det første møtet var 
berammet dagen etter at saken fra hovedutvalget skulle ha blitt behandlet av kommunestyret, de to 
andre møtene kom uken etter. Siden tidsvinduet var såpass lite for å rekke å saksbehandle og 
fremme en sak til hovedutvalgets mars-møte, gikk innkalling ut bare en drøy ukes tid før 
grunneiermøtene. Ca 1/3 av de berørte eiendommene var representert på møtene. 

Premissene som ble lagt av kommunestyret i sak 157/20: 

· Den helhetlige planen for Oslofjorden legges til grunn 
· Arbeidet skal skje i samarbeid med alle berørte grunneiere 
· Larvik og Omegns Turistforening rådføres og bidrar med kompetanse ved behov 
· Innspillene fra Naturvernforbundet i Larvik tillegges betydelig vekt i det videre arbeidet 

«Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» er et ca 50 siders dokument 
fra regjeringen. På regjeringen.no står det følgende: 

«Regjeringen ønsker at Oslofjorden skal være ren, rik og tilgjengelig for alle.» 
«Samtidig blir området regnet som et av de mest artsrike i hele Norge. Oslofjorden betyr mye for 
mange, både dyr og mennesker.» 
«Regjeringen vil derfor legge til rette for at Oslofjorden skal få god miljøtilstand og være attraktiv for 
friluftslivet slik at enda flere får gode opplevelser knyttet til fjorden.» 

Planen inneholder tiltak for å bedre miljøstandarden i fjorden, tiltak for en helhetlig forvaltning og 
tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv. Under aktivt friluftsliv finner vi følgende tiltak: 

· Vurdere å etablere ordning med juridisk bistand til kommuner for bl.a. å fjerne ulovlige 
stengsler som hindrer lovlig ferdsel. 

· Videreføre statlig sikring av friluftslivsområder. 
· Etablere kystsonenettverk for bedre kompetanse om arealforvaltning i strandsonen. 
· Stimulere kommuner og friluftsråd til å styrke arbeidet med å etablere sammenhengende 

kyststier og forbindelser til, fra og mellom friluftslivsområder. 
(Klima- og Miljødepartementet/Miljødirektoratet, Kulturdepartementet og fylkeskommunen) 

Stimulans fra departementer og fylkeskommune er det tiltaket i denne planen som er mest relevant 
for arbeidet med kyststien i Tjølling. Det kan bl.a. søkes tilskudd til arbeid med å lage planer. 
Kystsonenettverket er etablert, Larvik kommune deltar i dette. 

2. februar 2023 kom det et forslag til løsning fra leder i Tjølling Bondelag v/Kjell Erik Strand og 
grunneiernes koordinator Øivind Skjeggestad. Forslaget ble også sendt bl.a. til lederne for 
hovedutvalgene som behandlet kyststisaken 25. januar 2023. Det ble foreslått å organisere videre 
arbeid med kyststien som et prosjekt, gjennomføringsplanen refereres her: 

1. Gjennomføre oppstartsmøte for prosjektet berammes medio mars 2023 
a. Deltakere 

i. Representant for grunneierne/8 strekningene 
ii. Representant Tjølling Bondelag 
iii. Representant «Jordvern i Vestfold» 
iv. Representant Miljøvernforbundet Larvik 



v. Ragnar Kløverød 
vi. Aktuell virksomhetsleder 
vii. Gruppeleder HKMN og HET 

2. Gjennomgang handlingsrom og leveranser i prosjektet 
a. Gjeldende vedtak og handlingsrom 

3. Hva er nytt/hva er gjort siden sist (november 2020.)? 
a. Parkering 
b. Renovasjon 
c. Traseer/Status fra de 8 traseene 
d. Endrede rammevilkår næring/bolig 

i. Plantevern 
ii. Jordvern 
iii. Miljø 
iv. Annet 

4. Etablere et kjerneteam 
a. Representere interessentene 
b. Vederlag kjerneteam deltakere 

5. Kjerneteamet skal rapportere en omforent plan til overordnet Kløverød, og relevante 
gruppeledere i kommunestyret. 

6. Etablere en fremdriftsplan med datoer og ansvarlig 
a. Parkering 
b. Renovasjon 
c. Natur/Miljø 
d. Traseer 
e. Avtaleverk 
f. Annet 

7. Åpne pkt 

Kommunestyrevedtaket innebar at arbeidet skal skje i samarbeid med alle berørte grunneiere, og at 
Larvik og Omegns Turistforenings rolle skal være å bidra med råd og kompetanse etter behov. 

En større grunneiergruppering ga tilbakemelding til kommunen om at arbeidsmøtene kun skulle 
være for kommunen og grunneierne. Kommunen hadde 8. februar, dagen før det første 
grunneiermøtet, et avklarende møte med turistforeningens nåværende og tidligere leder, samt 
foreningens løypesjef. 

Styret i Larvik og Omegns Turistforening vedtok 16. februar 2023 å trekke seg fra samarbeidet med 
Larvik kommune om kyststi Tjølling. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 

Kommunestyret har i tidligere strategidokument bevilget midler som er brukt til investeringer 
relatert til etablering av kyststien i Tjølling. Netto har kommunen brukt ca 3,4 millioner, i tillegg 
kommer statlige tilskudd og besparelser ved sambygging med kommunaltekniske installasjoner. 
Nye toaletter er bygd på Steinsnes, Gon, Ølbergholmen, Svinevika og Hemskilen. Toalettet på 
Bjønnes er rehabilitert. Parkeringsplassene ved Hølen, Gon, Ula, Svinevika og Hemskilen er utvidet og 
oppgradert. 

I forhold til fremdriftsplanen fra 2017 gjenstår bygging av toaletter ved Klåstadkrysset og i Ranvika, 
samt etablering av parkeringsplasser på Leirvollåsen (Vikerøyveien), ved Klåstad og på Eftang (de to 



førstnevnte parkeringsplassene er ferdig regulert). Bortsett fra ved Ranvika er dette steder hvor 
kyststien ikke er ferdig etablert. 

I strategidokument 2023–2026 ligger det ikke inne nye investeringsmidler til kyststi i Tjølling. 
Avhengig av trasevalg kan gjenstående investeringer anslås til et sted mellom 1 og 6 millioner. 

Økningen i driftsbudsjettet på kr 100.000 på grunn av etablering av kyststi i Tjølling er videreført i 
strategidokumentet. Disse midlene skal dekke eventuelle godtgjørelser for faktisk tap på grunn av at 
stitraseen beslaglegger jordbruksareal, årlige kostnader til leie av privat grunn til parkering, bidrag til 
vedlikehold av noen private tilførselsveier samt kostnader til generell drift og vedlikehold av stien. 
Når kyststien er 100% ferdig vil det trolig være behov for noe høyere driftsbudsjett enn 100.000. 

Kostnadsanslagene er basert på at det kan inngås frivillige avtaler. 

KONSEKVENSER FOR BEFOLKNINGSVEKST, VERDISKAPING OG ØKT KOMPETANSE: 

Turstier bidrar til å øke kommunens attraktivitet som et sted å bo og besøke. Dette vil i sin tur kunne 
skape positive ringvirkninger for næringsliv og bidra til befolkningsvekst. 

MILJØFAKTORER: 

Turstier er viktige i et folkehelseperspektiv. 

KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: 

Turstier er et lavterskeltilbud for alle, og bidrar til at familier med barn sammen kan oppleve de unike 
rekreasjonsområdene i Larvik kommune. 

UNIVERSELL UTFORMING, ELDRE OG FOLKEHELSE: 

Hele kyststien vil ikke bli universelt tilgjengelig, de delene av stien som blir det vil fremgå av kart. 

ALTERNATIVE LØSNINGER: 

Det er et alternativ å avslutte arbeidet med å tilrettelegge for kyststi i Tjølling. 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER: 

I tidligere sak ble de ulike trasealternativene på hver av de gjenstående strekningene vurdert etter 
kriteriene opplevelsesverdi, tilgjengelighet, miljø, klima, flora og fauna, landbruk og næring, 
nabohensyn, økonomi og annet. Det ble fra kommunedirektørens side anbefalt hvilke traseer som 
kommunen nå burde gå videre med for å få til frivillige avtaler med aktuelle grunneiere. Tidligere 
kommunestyrevedtak tilsier at det foretrukne er frivillige løsninger. 



Antall trasealternativer er blitt færre i forhold til tidligere, som følge av økt hensyntagen til i 
hovedsak naturmangfold og jordvern. Dette gjør at kyststien på flere steder nødvendigvis må ligge 
lenger unna kystlinjen enn det som er ønskelig ut fra friluftsbrukeres ståsted. Allemannsretten er 
imidlertid gjeldende, uavhengig av om det er en merket kyststi eller ikke. Kommunestyret har vedtatt 
at kyststien skal være så nær kysten som mulig. 

Utsikt mot Vikerøya, ved grensen til naturreservatet i indre Viksfjord. 

Et par steder er det trafikk av turgåere på tvers av jorder i sommerhalvåret. Kanalisering gjennom 
etablering av en ordentlig gruslagt og merket sti utenom jordet vil sannsynligvis løse mange av disse 
problemene. 

I noen tilfeller vil en asfaltert vei eller gang- og sykkelvei være det mest kystnære, mulige alternativet 
for å gå fra der en merket kyststistrekning slutter til den neste strekningen begynner. Det kan anslås 
at totalt 5-6 km asfaltert vei og 1-2 km gang- og sykkelvei kan måtte benyttes. Disse går riktignok 
delvis relativt kystnært og med utsikt – men det kan også bli 1-2 km langs vei som er mer trafikkert. 
En sammenhengende kyststi som kun går på stier og grusveier er ikke mulig å få til, med de 
premissene som ligger i dag. På minst 2/3 av gjenstående strekning er det imidlertid fortsatt mulig å 
få til nye, lengre turstistrekninger i natur. 



Skisse over realistisk trase - kyststi Tjølling. 

Inntrykket fra de avholdte grunneiermøtene er at det finnes vilje til å diskutere løsninger. Den beste 
muligheten for å få til mer kyststi i Tjølling er et konstruktivt samarbeid med grunneierne, gjerne med 
utgangspunkt i det prosjektforslaget som foreligger. Forslaget samsvarer med kommunestyrets siste 
vedtak. 

Etter så lang tids arbeid for å få til en kyststi i Tjølling mener kommunedirektøren at man nå bør søke 
å fullføre arbeidet, slik at kommunestyrets vedtak i sak 157/20 kan gjennomføres. Det bør arbeides 
videre med de traseene som det er mulig og realistisk å få gjennomført innen rimelig tid, og med en 
fornuftig innsats av ressurser. 
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