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Kultur, idrett og friluftsliv Vår dato Vår referanse 
Vår saksbehandler 29.04.2022 21/19294-8 
Sissel Katrine Gransæther   
   

 
Til Ordfører 
         

Fra Kommunedirektør 
 
         

  

Orientering om arbeidet med opparbeidelse av kyststi 
langs Bunnefjorden i Nordre Follo kommune  
 
Bakgrunn  
Kommunestyret vedtok 16.juni 2021 punkt 8 i sak 82 /21:  
Kommunedirektøren bes igangsette arbeidet med å få ferdig en gjennomgående kyststi fra Ås 
kommune til Oslos grense. I forbindelse med dette arbeidet vil kommunen undersøke alle forhold 
langs kyststien og følge det opp overfor grunneiere i Nordre Follo kommune.  
  
Nedbygging og privatisering av strandsonen er en utfordring rundt Oslofjorden. En tursti og enkel 
tilrettelegging for befolkningen er derfor positivt dersom fjordområdet åpnes opp for allmennheten. 
Kyststien vil tilgjengeliggjøre populære badeplasser, fint turterreng og gi et helhetlig stinettverk langs 
Bunnefjorden og på Svartskog.  
 
Ivaretakelse av friluftsloven og allemannsretten er en forutsetning for hele tiltaket.  
  
Nordre Follo kommune har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av virksomhet Kultur, Idrett og 
friluftsliv, Byutvikling og arealplanlegging, Byggesak, samt representanter fra Friluftsforum Nordre 
Follo, Oslofjorden friluftsråd og Nordre Follo turlag (DNT). 
Gjennom høsten 2021, og vinter 2022 har arbeidsgruppen jobbet med et forslag til kyststi, kartlagt 
stengsler, samt vurdert mulige tiltak og tilrettelegging for etablering av sti.  
Videre har arbeidsgruppen vært på tre befaringer langs hele traseen, samt at foreslått sti er løpt opp 
med GPS.  
 
Område og trasé  
Vedlagt ligger et kart som viser hvor foreslått kyststi kan gå. Strekningen er på om lag 9.5 km fra Ås 
kommunegrense i sør til Ljansbruket i nord. På deler av strekningen er det allerede opparbeidede 
stier.  
Området består av både innmark og utmark, privat grunn, kommunal grunn, samt en rekke 
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kommunale veier, private veier og allerede etablerte stier.  
 
Fra Sjødalstrand i sør til Ljansbruket i nord er det registrert ca 45 ulike stengsler, både private gjerder 
og kommunale gjerder. Noen gjerder er ikke i konflikt med foreslått kyststitrasé, men kan anses å 
være sjenerende. Historisk sett er noen av stengslene langs traseen satt opp i forbindelse med at 
kysteiendommer langs Ingierstrandveien ble solgt til Oslo kommune. Oslo kommune har satt opp 
noen av stengslene, eksempelvis ved Ingierstrand bad. Noe kan være arvet historie. 
 
Arbeidsgruppa har vurdert at mest mulig av stien bør legges på nedsiden av Ingierstrandveien langs 
Bunnefjorden. Kyststien vil bli lagt langs eksisterende stier og turveier for å unngå store inngrep, men 
i flere områder er det ønskelig å legge stien tettere ned mot kystlinjen, slik at det blir en reell kyststi. 
Oslofjorden friluftsråd har kjøpt Heidehaugen (Ingierstrandveien 46) fra Oslo kommune, så det er 
naturlig at kyststien legges innom denne eiendommen.    
 
Prosjektet vil se på muligheten for å bygge gangbroer festet til fjell i bratte partier for å unngå 
turgåere i Ingierstrandveien.  
 
På enkelte partier vil det også være aktuelt med mindre tilrettelegging som trapper, sherpastier etc. 
Likevel er mesteparten av stien mulig å opparbeide med enkel rydding, skilting og merking. Her vil 
frivilligheten være en viktig ressurs.  
 
Prosjektet vil også se på en mulig tursti på oversiden av Ingierstrandveien, noe som vil gi mulighet for 
flere rundturer.   
 
Mulige hindringer  
Det er klart størst utfordring knyttet til sti som vil gå over privat eiendom. Mange private 
eiendommer har satt opp stengsler, brygger, plattinger og bygninger langs strandsonen. Her vil det 
bli behov for juridisk bistand hva gjelder vurdering av innmark/utmark, lovlighet for å legge sti over 
plattinger på privat eiendom etc.  
 
 
Bilder. Eksempel på stengsler. 
 
Videre finnes det mange rødlistede arter, arter av nasjonal forvaltningsinteresse og nøkkelbiotoper i 
dekningsområdet til kyststiprosjektet. I arbeidet med planlegging av kyststien er det også viktig å 
være oppmerksom på fremmede arter, som mulig kan føre til stor skade på det biologiske 
mangfoldet dersom slike arter spres i naturen, for eksempel med masseforflytning.   
 
Områdets beliggenhet og grunnforhold gjør at området generelt har en høy grad av natur- og 
opplevelsesverdi. Det kan derfor bli behov for grundigere utredninger og vurderinger rundt disse 
forhold. 
  
Videre fremdrift 
Nordre Follo kommune har kystlinje fra Bekkensten ved Oslo kommune til Ås kommunegrense, og 
det er et mål at hele strekningen får kyststi. Arbeidsgruppa for prosjektet vil fortsette å arbeide for 
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og kommunale gjerder. Noen gjerder er ikke i konflikt med foreslätt kyststitrase, men kan anses å 

være sjenerende. Historisk sett er noen av stengslene langs traseen satt opp i forbindelse med at 

kysteiendommer langs lngierstrandveien ble solgt t i l  Oslo kommune. Oslo kommune har satt opp 

noen av stengslene, eksempelvis ved lngierstrand bad. Noe kan være arvet historie. 

Arbeidsgruppa har vurdert at mest mulig av stien bør legges på nedsiden av lngierstrandveien langs 

Bunnefjorden. Kyststien vil bli lagt langs eksisterende stier og turveier for å unngå store inngrep, men 

i flere områder er det ønskelig å legge stien tettere ned mot kystlinjen, slik at det blir en reell kyststi. 

Oslofjorden friluftsråd har kjøpt Heidehaugen (lngierstrandveien 46) fra Oslo kommune, så det er 

naturlig at kyststien legges innom denne eiendommen. 

Prosjektet vil se på muligheten for å bygge gangbroer festet t i l  fjell i bratte partier for å unngå 

turgåere i lngierstrandveien. 

Bilder. Eksempel på stengsler. 

Videre finnes det mange rødlistede arter, arter av nasjonal forvaltningsinteresse og nøkkelbiotoper i 

dekningsområdet t i l  kyststiprosjektet. I arbeidet med planlegging av kyststien er det også viktig å 

være oppmerksom på fremmede arter, som mulig kan føre t i l  stor skade på det biologiske 

mangfoldet dersom slike arter spres i naturen, for eksempel med masseforflytning. 

Områdets beliggenhet og grunnforhold gjør at området generelt har en høy grad av natur- og 

opplevelsesverdi. Det kan derfor bli behov for grundigere utredninger og vurderinger rundt disse 

forhold. 

Videre fremdrift 

Nordre Follo kommune har kystlinje fra Bekkensten ved Oslo kommune ti l  Ås kommunegrense, og 

det er et mål at hele strekningen får kyststi. Arbeidsgruppa for prosjektet vil fortsette å arbeide for 

Side 2 av 4 



  Side 3 av 4 

en realisering av denne kyststien. Det vil være behov for juridiske avklaringer, samt avsetning av 
midler til prosjektet. Før sommeren 2022 vil arbeidsgruppa lage en detaljert prosjektplan for veien 
videre med et budsjettforslag som legges frem til politisk behandling.  
 
Ny tilskuddsordning for bedre tilgang til strandsonen 
Fra 1. april åpnet Miljødirektoratet en ny ordning hvor kommuner kan søke om tilskudd for å bedre 
tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden. 
 
Kommuner langs Oslofjorden kan søke om tilskudd til juridiske avklaringer i arbeidet med å sikre 
allmennheten tilgang til strandsonen. Det er en del av oppfølgingen av "Helhetlig tiltaksplan for en 
ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv", og omfatter Oslo kommune, kommuner i Viken og i 
Vestfold og Telemark med grense til Oslofjorden. I 2022 er det bevilget 3 millioner kroner til 
tilskuddsordningen. 
 
Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt i naturen, men strandsonen langs Oslofjorden er under 
sterkt press med stadig dårligere tilgang.  
 
Hvilke tiltak kan få tilskudd? 
Tilskuddsordningen gir midler til juridiske avklaringer i arbeidet med å sikre allmennheten tilgang til 
strandsonen. Det gis tilskudd til juridisk arbeid for å klargjøre grensen mellom innmark og utmark og 
juridisk arbeid i forbindelse med fjerning av ulovlige stengsler og hindringer som reduserer eller 
hindrer allmennhetens tilgang til sjøen og strandsonen. Problemstillingene kan være knyttet til ulike 
lover og regelverk. Den juridiske avklaringen må kunne gjennomføres inneværende budsjettår. Det 
kan ikke gis tilskudd til juridisk bistand under domstolsbehandling. 
Nordre Follo kommune vil søke om støtte fra denne tilskuddsordningen for juridisk bistand. Blant 
annet vil det søkes råd til:  

• Arbeidet med kyststien for å sikre allmennhetens tilgang til å gå langs sjøen og i strandsonen. 
• Vurdering av innmark/utmark 
• Konkrete vurderinger av enkelte områder og utfordringer som er kartlagt langs stitraséen. 
• Fjerning av stengsler og hindringer, hvem som skal gjøre dette, og hvor mye av stengslene 

som kan fjernes.  
• Skillet mellom brygger og plattinger. Hva kan stien krysse. 
• Vurdering av fremgangsmåter ovenfor private grunneiere.   

Kommunen ser det som svært positivt at det er etablert en tilskuddsordning for juridisk utredning av 
forhold knyttet seg til å avklare grensen mellom innmark og utmark. Derfor kan det være behov for å 
søke midler fra denne tilskuddsordningen. Kommunen anser det som viktig med en ryddig 
arbeidsprosess opp mot grunneiere og berørte naboer.  
 
Det er ikke avsatt ansattressurser eller midler til å gjennomføre tiltak utover dette.  Det er mulig å 
søke ulike tilskudd som Aktiv i Viken, tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder, tilskudd til 
friluftslivets ferdselsårer og tilskudd til friluftsaktiviteter. Alle tilskuddene har søknadsfrist 1.februar. 
 
Samarbeid om med Follo-kommunene om sammenhengende kyststi 
Folloregionen interkommunalt politiske råd (IPR) ønsker at Follo-kommunene samarbeider om en 
sammenhengende kyststi i Follo. I Folloregionens handlingsplan 2022 – 2025 står det under pkt. 6 
aktiviteter avsnitt 6.3 pkt.2  
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«Avholde konferanse med «stakeholders» i kyststi-prosjektet. Konferansen har som mål å avdekke 
hindringer, finne løsninger og se muligheter for kommunene, næringsstøtter, organisasjoner, 
friluftsliv og innbyggere.»  
 
Nordre Follo kommune har tatt initiativ til å samle relevante personer fra de ulike kommunene for å 
se på hvordan kyststien kan utvikles i tråd med dette målet. Et innledende møte med fagpersoner i 
kommunene fant sted 09.03.2022. Her deltok kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og 
Ås. Enebakk kommune valgte å ikke delta, med bakgrunn i at kommunen ikke har noen havkyst. I 
møtet orienterte alle kommuner kort om sine respektive prosjekter og mål knyttet til utviklingen av 
lokal kyststi. 
 
Etter den innledende samtalen, har fagpersoner tilknyttet virksomhetsområdene friluftsliv og 
planlegging vurdert alternativer for tilrettelegging av en sammenhengende kyststi og har tatt initiativ 
til et møte med Oslofjordens Friluftsråd, DNT, Fylkeskommunen Viken og Miljødirektoratet for å se 
på ulike muligheter for samarbeid og gjennomføring. 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Kart over mulig kyststi med markerte stengsler 
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Vedlegg: 

Vedlegg l Kart over mulig kyststi med markerte stengsler 
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