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DEL 2:

Forvaltningsplan 2015 - 2018 

Eltornstranda, Hurum kommune 
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1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 

Bnr 

FS-nummer 

naturbase.no 

Sikring

s 

form    

Sikret 

år 

Areal 

(da) 

Grunneier Forvaltning  

og drift 

Nærområde

? 

47 / 3, 

8 og, 

48 / 

84 

FS00000632 Erverv

Avtale

 

 

  

 

1964, 

1985 

32 daa Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

Kommune 

og OF 
Ja

Nei
 

Kommentarer Sikret gjennom kjøp av Oslofjordens Friluftsråd og overført Staten ved 

Miljøverndepartementet.  Oslofjordens Friluftsråd og kommune med 

forvaltningsansvar. I Naturbasen – kart friområde er den nordlige parsellen 

48/84 (nord for bekken) uteglemt, må oppdateres. 
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 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Løvskogsområde med noe furu- og grantrær og små 

gressbakker ut mot sjø. Dominerende løvtrær er bjørk, 

svartor. Skrinne fjellrabb i nord med einerbusker. Svaberg 

med korte stein-/sandstrender. 

 

Ingen rødlistearter påvist (Artsdatabanken). Strand i sør 

grenser mot lokalt viktig bløtbunnsområde i sjø med 

områdenavn Solbergstøa-Eltornstranda (BN00078129 i 

Naturbase), kartlagt i 2011. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og 

hensyn til disse 

Ingen registrerte kulturminner. Men det har tidligere vært 

teglsteinsproduksjon i området. En finner bl.a. rester etter 

pipa på bakken. Utskipning foregikk fra stranda. Det ligger 

en liten steinbru over en bekk midt i området. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Utedo (1). Behov for å skifte tak og rydding samt maling av 

yttervegg.  

Tre eldre og delvis falleferdige båthus i nord som hytteeiere 

har tinglyst rettighet til. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Adkomst og kommunikasjoner: R281, Bjørnstadveien. 

Bussforbindelse (få avganger). Opparbeidet p-plass for 10-

15 biler. Grusvei ned til p-plass (100 meter lang) 

opparbeidet/drenert og tilrettelagt med møteplass i 2009. 

Vei i god stand. 

 

Merket kyststi gjennom området som bør oppgraderes med 

bedre merking. Vurdere å legge stien i større grad langs 

sjøen. 

 

Statens vegvesen er forespurt om lov til å merke avkjøring 

ned til friområdet. Avslag med bakgrunn i trafikksikkerhet. 

Nødvendig å opparbeide en solid veiskulder og asfaltere på 

topp. 
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Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon
 

       annet: dykking. På sikt vurdere lov til telting. ______  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området 

før planperioden 

inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Gress-sletter (slås). En bålplass. Merket kyststi. Gruset vei 

ned til p-plass. 

 

 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

OF tar ansvar for å få til en driftsavtale for området. På kort 

sikt søkes opprettet avtale med lokal beboer som på eget 

iniativ allerede rydder søppel og driver med enkel 

vegetasjonspleie av stinett og strand. OF har tatt opp og 

spilt inn ønske om at området på sikt driftes av 

Skjærgårdstjenesten, noe som avklares i 2015-2016. 

 

Lokale hytteeiere har rettigheter til båtplass utenfor stranda 

og noen bøyer ligger her. 

 

På sikt vurdere å oppheve forbud mot telting, foreslåes 

avklart ved neste revidering av forvaltningsplan. Viktig å få 

opprustet området, bl.a. toalett, før en evt. endring. 

 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

      

1 Utedo – male og 

skifte tak, 

skikkelig vask 

 OF/Skjærgårdstjeneste 2015 25.000 

2 Kyststimerking Bedre merking, treskilt 

og blåmerking.  

Gjennom kyststiprosjekt 

(2014-2015) i Hurum 

sørge for at traseen for 

OF 2015 5.000 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon
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kyststien vises riktig i 

kommunens 

kyststioversikt (der den 

ligger langs hovedveien). 

3 Rydde og brenne 

kratt rundt strand 

og do 

[klikk her for å skrive] OF/Skjærgårdstjeneste 2015-16 30.000 

4 Sikker avkjøring 

vei 

 OF med innleid 

entrepenør 

2015-16 170.000 

5 Informasjonsskilt  Ift søppel og ift 

kulturminne 

(tegnsteinsproduksjon) 

OF 2015-16 20.000 

6 Bordbenk (2)  OF 2016-17 12.000 

7 Mure opp grill-

/bålplass ved 

utedoen 

 OF/Skjærgårdstjeneste 2016 5000,- 

      

 Total kostnad    267.000 

      

      

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

En del høye trær gir skygge langs stranda på ettermiddagen. Større gran- og bjørketrær kan fjernes. 

Høre om lokale hytteeiere er interessert i å engasjere seg. Vurdere annen vegetasjonsrydding i 

området gjennom en enkel skjøtselsplan for området i samarbeid med fylkesmannen. Denne bør 

dele friluftsområdet inn i følgende soner: a) område hvor en ønsker gress som blir slått, b) område 

der tre- og buskvegetasjonen skal begrenses, c) område med naturlig utvikling. Finne en god måte 

å holde lauvoppslag nede.  

Se på muligheter for opprydding av småbåter i området gjennom å fjerne vrak, sjekke hvem som 

har rettighet til båtplass. Høre med rettighetshavere vedr. forfallende båthus. 

Ansvaret for oppfølging av tiltak er OF. 
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Regelmessig tilsyn friområde 

med vask utedo og 

vegetasjonsrydding friområde 

Annenhver 

uke i juni – 

august, ellers 

en gang pr 

måned. 

10.000,- OF lager 

driftsavtale. 

Engasjere lokal 

tilsynsvakt. På noe 

lengere sikt aktuelt 

å trekke inn 

Skjærgårdstjenesten 

 

      

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  10.000   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

      

      

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:     

 

  

Annet  
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Fotografier: 
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Avkjøringen til friområdet tilhører Statens vegvesen (gult)            Et tilleggsareal med få friluftsinteresser  

                                                                                                          ligger vest for veien (merket gult) 


