
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Hurum for 2013-2018 

 

 

Fakta om kommunen pr 01.01.2012 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

9185 56,3 9 8 

Kinnartangen/ 

Nesset/Sandspollen 

Freyborg 

Støa 



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Hurum : Kinnartangen(FS00002267), Sandspollen 

(FS00000665) og Nesset 

 

 

 

 

 



1.Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

54/1 
(avgre
nset 
del) 

FS00000665 
(Sandspollen) 

Erverv

Avtale

 
 
  

1966 
 

145 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

Oslofjordens 
Friluftsråd 

(OF) i 
samarbeid 

med Hurum 
kommune 

(HK). Driftes 
av 

Skjærgårdstje
nesten (ST) 

 

Ja

Nei
 

54/2 
& 
54/3 

FS00002267 
(Kinnartangen) 

Erverv

Avtale

 

1973 
 

349 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

Ja

Nei
 

Kommentarer De tre områdene Kinnartangen, Nesset og Sandspollen anses som ett 
sammenhengende friluftsområde. Til sammen utgjør dette et av Oslofjordens 
største urørte natur- og friluftsområder. Naturen er variert, med skogbevokste 
høyder og slakere terreng med sand, leire og gress. Mot sjøen ligger svaberg og 
grove sandstrender, mens det i bakkant av Sandspollen er bratte stigninger. 
Dette gjør at Pollen ligger spesielt lunt til. Sandspollen er et av landets viktigste 
utfartsområder for småbåtliv. Området er godt tilrettelagt med flere 
parkeringsplasser. Kinnartangen var tidligere del av Oscarsborg 
festningsverker, og her finnes fortsatt rester fra militærhistorien, noe som 
også utgjør interessante turmål. Oslofjordens friluftsråd har hatt avtale om 
bruk siden 1930-tallet. Området ligger syd for Sætre, ved Storsand sandtak på 
Hurumlandet. 

 



 

 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Området har variert natur, preget av både åpen barskog og 

innslag av løvskog. Det finnes flere registrerte naturtyper i 

området, av både nasjonal/regional og lokal verdi. I 

skogområdene finnes både viktig kalkskog, edelløvskog og 

gammel barskog, mens det i strandsonen er registrert viktig 

strandeng og rik sumpskog. Innerst i den grunne pollen finnes 

bløtbunnsområder med forekomster av nasjonalt viktige 

ålegrassamfunn. Det er også registrert bløtbunnsområder 

utenfor Nesset. Et belte med israndsavsetninger strekker seg 

fra østlige del av Kinnartangen, tvers over fjorden mot 

Drøbak. Rødlistearten tusengylden (DC) er registret voksende 

på strangen i området. Det finnes også innslag av rødlistearter 

på Kinnartangen, en strandeng har registrert forekomst av 

vingengkall. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Som en tidligere del av Oscarsborg festningsverker, er 

området fullt av minner fra militærhistorien, som også utgjør 

turmål i området.  Bl.a. er jeteen (undervannsmuren i 

Drøbaksundet) et populært område for fritidsdykking. Det er 

også registrert en rekke arkeologiske kulturminner i skogen 

på Kinnartangen, i form av både løsfunn, tufter, røyser og 

boplasser. Ett bosetningsfunn er også registrert ved 

Sandspollen.  

(ID i Askeladden: 9647, 9648, 9649 (automatisk fredet), 9750, 

10210, 29046, 29098, 29590 (automatisk fredet), 39049, 49070, 

49075, 62790, 74951, 74954, 77247, 77782 (automatisk fredet)) 

På Nesset er det en rekke militære kulturminner, disse er 

omtalt i Verneplan for Oscarsborg : 

“Anlegget omfatter et bestrykningsbatteri (1001) fra 1895 med 

kommandoplass (1002) fra 1. verdenskrig, et 

ammunisjonsmagasin (0001) fra 1899, noen skurbygninger 

samt deler av det gamle gårdsanlegget Nedre Nesset som 

Forsvaret overtok i 1890-årene. På vollen foran det gamle 

batteriet finnes to standplasser for luftvernkanoner fra 1950-

tallet. Litt lengre syd finnes den tidligere maskinstasjonen 

(0007) for «Hurumlandets lyskasteranlegg» fra 1895, som 

bygningsmessig er relativt intakt, men som mangler alt teknisk 

utstyr.” 

Bygninger Nevn evt bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret for 

disse 

7 allment tilgjengelige toaletthus m/utedo, enkelte med 
søppelskur; anskaffet av OF, driftes av ST. Toalett/søppelskur 
v/Sandspollen P ute av drift. 

Kystledhytte m/toaletthus; eies (servitutt), driftes og leies ut 
av OF.  

Skur ved saueinnhegning  

Privateid hytte og brakkehytte; Eies av grunneier Sandspollen  

Gammelt forsvarsbygg: Eies av Statens festningsverker, ikke i 
bruk 



Tidligere småbruk bestående av 4 bygninger: Eies av Statens 
festningsverker, disponeres av Norsk Lotteforbund  

Adkomst/kom

-munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Beliggenhet syd for Sætre i Hurum kommune, ved Storsand 

grustak. Det stopper rutebuss på Storsandtoppen ved 

hovedveien, ca 2 km gange ned til friområdet. 

Adkomst med bil fra Rv23 til Rv281, avkjørsel mot Storsand 

grustak. 1 P-plass Sandspollen (ca 15 biler), 2 P-plass 

Færgestad (ca 60 biler). 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet: Også populært dykkested  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Brygger; 2 tønsbergbrygger, 4 ilandstigningsbrygger, 3 større 

bryggeanlegg (Ny brygge i Sandspollen tilrettelagt for 

funksjonshemmede. 3 av 4 småbrygger er oppgradert i 2012). 

Fortøyningsbolter. Stupebrett. Søppelstativ (Nesset). 

Dypvannsoppsamler for avfall (molok). Bordbenker. 

Opparbeidet grillplass. Merking av stier.  

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Nesset er ikke registrert i Naturbase som statlig sikret 

friluftsområde, men for størsteparten av eiendommen er 

forvaltningsansvaret overført til OF, og området regnes derfor 

som del av det sammenhengende friluftsområdet. En 

gjennomgang av sikringsstatus er nødvendig, med eventuell 

oppdatering av kartgrunnlaget i NB.  

Arealet rundt Lottehytta på Nesset, med brygge og naust, 

disponeres av Norsk Lotteforbund. Fra tid til annen har 

motsetninger mellom friluftsbrukere og militære vært 

tydelige, og området rundt bygningene har til tider vært 

avstengt for allmennheten. 

Arealet markert ytters på odden i Sandspollen disponeres av 

grunneier og er ikke del av det ordinære friområdet. 



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Sikring av Kyststien, 

Kinnartangen/Nesset 

Fornye gamle klopper og bruer, 

samt utbedre og sikre 

trapp/hengestige like ved 

Færgestad. 

OF 2013 80000 

2 Utbedring av brygge Fornying av 

ilandstigningsbrygge ytterst i 

Lagbukta (30 m lang) 

OF 2013 40000 

3 Tilrettelegge for 

rullestol, Færgestad - 

Nesset 

Bedre toppdekke på Kyststien 

for økt tilgjengelighet, fra P-

plass på Færgestad fram til 

raste/badeplass. Gjøre det 

mulig for rullestol å komme 

forbi bommen. 

OF/HK 2013 20000 

4 Utbedre P-plass, 

etablere HC-

parkering, Færgestad 

Rydde gjengroingsvegetasjon, 

planere plassen og bedre 

framkommelighet til toaletter. 

Merke og skilte HC-

parkeringsplass. 

OF 2014 35000 

5 Møblering og 

grillplasser 

Etablere raste- og grillplass 

mellom Færgestad og Nesset. 

Etablere flere grillplasser, bl.a.  

ved Kapellkilen og Lagbukta.  

OF 2014 60000 

6 Skilting til P-plasser Utbedre skilting til området, 

tydeligere skilting mot 

parkeringsplasser, Sandspollen 

og Færgestad 

HK 2015 30000 

7 Ferdigstille skilt og 

informasjonstavler 

Ferdigstille skilting av 

Kyststien, samt 

ferdigstille/fornye informasjon 

på tavler 

OF 2015 30000 

      

      

      

      

      

 Total kostnad    295000 

 



 

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

[klikk her for å skrive] 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Rydde vegetasjon rundt 

toaletter/langs hovedstier 

Årlig  ST Bør ryddes 

årlig i 3-4 år, 

deretter 

hvert 4. år 

2 Vasking av toaletter 1-2 g. pr uke i 

sesong 

 ST  

3. Tilsyn med og tømming av molok 1 -2 g pr. uke i 

sesong 

 ST  

4 Søppeltømming Nesset og P-plass 

v/Sandspollen 

Ukentlig  HK  

5 Tilsyn og vedlikehold av klopper og 

trapper langs kyststien 

Årlig  ST/OF  

 Strandrydding Årlig  ST  

 Sum årlig kostnad:  25000*   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Vedlikehold av stier og skilter Hvert 2.-3. år  ST/OF  

 Tømming av toaletter Hvert 2.-3. år  ST  

 Vedlikehold/maling av toaletter Hvert 2.-3. år  ST  

      

 Sum årlig kostnad:  *0   

 

  

Annet  

* HK betaler ca 17 000 kr årlig i driftstilskudd til ST for driftsoppgaver, bl.a. i dette området. Detter er 

deler av grunnlaget for estimatet her 

 Det er behov for en klarere driftsplan for området, med tydeligere arbeidsoppgaver og 

ansvarsfordeling mellom Hurum kommune og OF/Skjærgårdstjenesten. 

 

 



Fotografier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Trappa som er del av Kyststien 

mellom Færgestad og Sandspollen er 

glatt og bratt. Den bør sikres, og stien 

inn til den bør ryddes og tydeliggjøres. 

Flere av toalettene har fått rampe, men 

ytterlige tiltak må gjøres for at de skal 

være godt tilgjengelige for 

rullestolbrukere. 

Bryggene i Sandspollen ble oppgradert 
i 2012, og det ble etablert en 
dypvannsoppsamler som erstatter de 
løse søppelstativene i området. Også 
de mindre bryggene ble fornyet, men 
brygga ytterst i Lagbukta gjenstår 
fortsatt å utbedre. 
 
For flere bilder, se vedlagt 
forvaltningsplan fra 2007. 



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Hurum : Støa (FS00000654)  

 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

24/4 FS00000654 Erverv

Avtale

 
 
  

1967 
 

18 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

Hurum 
kommune, 
Lokal 
kunstforenin
g  

Ja

Nei
 

Kommentarer Støa er et kulturhistorisk interessant område, beliggende like syd for Holmsbu 
på Hurumlandet. Plassen ligger i vannkanten ytterst i Drammensfjorden, og er 
et tidligere gårdsbruk. Parkering skjer på oversiden av veien, og fra 
parkeringen går det sti ned til friområdet. Foruten bading, soling og fiske, har 
området bygninger som gir mulighet for kunstopplevelser. Hovedhuset huser 
kunstutstillinger med kjente kunstnere, og i bryggerhuset selges 
kunsthåndverk og kioskvarer. Brygga utenfor, og den ene strandparsellen 
brukes til bading og rasting. Det er også en liten gressplen mellom bygningene, 
og svaberg mot vannet. 

 



 

 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Store deler av friområdet består av naturtypen rik 

edelløvskog, og dette er registrert som en viktig forekomst av 

typen lågurt-eikeskog. Det er også registrert flere store gamle 

trær, og ett av de største eiketrærne er fredet.  

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Ingen registrerte kulturminner, men området er del av et 

viktig kulturmiljø som går fra Holm til Støa (jfr. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer). 

Kombinasjonen av bading og kunst på Støa drar linjene 

tilbake til Holmsbumalerne. Støa ligger også i tett tilknytning 

til Holmsbu billedgalleri. 

Bygninger Nevn evt bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret  for 

disse 

Uthus med lagring og utedo, to hovedbygg med 

utstillingslokaler, kiosk og kunstutsalg. Driftes av Hurum 

kommune i samarbeid med lokal kunstforening. 

Adkomst/kom

-munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Stor godt opparbeidet parkeringsplass på oversiden av 

området.  

Ca 400 m til Holmsbu hvor det finnes bussforbindelse mot 

Drammen.  

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet: Kunstutstillinger og utsalg i hovedhus og 

bryggerhus 

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Adkomst, brygge m/badetrapp, kiosk/serveringssted, 

Merking av stier, parkeringsplass, søppelstativer, toalett, 

benker, brønn med vannkran. Informasjonstavle ved P-plass. 

Badebøyer settes ut av Skjærgårdstjenesten i sesongen. 

Kyststien går forbi området. 

 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

[klikk her for å skrive] 



 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Sikre og vedlikeholde 

brygga 

Badetrapp på brygga, samt 

steintrapp på innsiden trenger 

utbedring og sikring. Brygga må 

fornyes enkelte steder. 

HK 2013 105000 

2 Grusing av sti Bedre tilgangen til området. Det 

må inngås avtale med grunneier 

på naboeiendommen for å sikre 

en god adkomst 

HK 2013 10000 

3 Fornye og utbedre 

skilting 

Gjøre sydsiden av området mer 

tilgjengelig ved å bedre skilting 

ned til stranda og tydeliggjøre 

grense mot naboeiendom.  

HK 2015 30000 

      

 Total kostnad    145000 

 

 

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

Full utvendig rehabilitering av vernet bryggehus, det har store skader og bygget er nå stengt for bruk. 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Tynning av vegetasjon, rundt viktige 

arealer samt langs stier 

Årlig 2000 HK Særlig sti til 

stranda i sør 

 Gressklipping Hver 14. dag  HK  

 Tømming av utedo   HK  

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Vedlikehold av brygge     

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

  

Annet  

Avklare hvem som har ansvar for trappa ned mot stranda i sør 

 

 

 

 



Fotografier 

 

Bryggehuset på Støa er i dårlig forfatning, særlig i bakkant, og behøver omfattende 
vedlikehold. Badetrappa inntil brygga skal sikres bedre slik at den er tryggere å bruke.  

 

Utsikten innover Drammensfjorden 

 

For flere bilder, se vedlagt forvaltningsplan fra 2007.



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Hurum : Freyborg (FS00000666)  

 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

53/ 
2,47 

FS00000666 Erverv

Avtale

 
 
  

1974 
 

19 Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat
 

Hurum 
kommune, 
Fellesutvalget 
på Storsand 

Ja

Nei
 

Kommentarer Badeplass med gresslette og en spesielt beskyttet bukt godt egnet for småbarn. 
Strendene i området er også populære for kiting og brettseiling. Området 
ligger ved det gamle fergeleiet for Drøbakferga og har en stor og god 
parkeringsplass. Helårsdrift av kiosk med toalettanlegg. Brygge for fritidsfiske. 
Området er relativt flatt, og egner seg godt for tilrettelegging for 
rullestolbrukere. 

 



 

 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Størsteparten av strandlinja på Freyborg registrert som en 

viktig forekomst av grus- og steinstrand med spesiell flora. 

Det er ikke registrert verneverdige arter her.  I de grunne 

områdene utenfor stranda er det også registrert lokalt viktige 

forekomster av bløtbunnsområder.  

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er ikke registrert fredede kulturminner, men det er reist 

en bautastein på området, til minne om de 32 israelerne som 

omkom i en flystyrt i Hurummarka i 1949. Minnesmerket er 

en interessant del av friluftsområdet.  

Bygninger Nevn evt bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret  for 

disse 

Cafe/serveringssted med toaletter: Eies av kommunen, drives 

av private aktører. Driftere mottar driftstilskudd fra 

kommunen slik at cafeens fasiliteter skal kunne være 

tilgjengelig for brukerne av området. Det finnes HC-toalett 

her, men adkomsten er ikke godt nok tilrettelagt.  

Adkomst/kom

-munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Beliggende syd for Sætre i Hurum kommune, ved Storsand. 

Rv23 til Rv281 –Storsandveien. Godt tilrettelagt med stor 

asfaltert parkeringsplass ved det gamle fergeleiet til Drøbak.  

Det stopper rutebuss ved hovedveien like ved. 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet Kiting og brettseiling ________________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Adkomst, benkebord, brygge, badeflåte, informasjonstavle, 

livbøyer, parkeringsplass, søppelstativer, toalett, sitteplasser 

tilknyttet cafeen.  

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Det ble i 2012 utarbeidet et forslag til utbedring av 

friluftsområdet Freyborg med hensyn til universell utforming 

(Monsen Londalen 2012).  

 



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Bedre tilgjengelighet 

til toalett i cafebygg 

Oppgradere eksisterende 

toalettfasiliteter. Tilrettelegge 

adkomst til toaletter med bedre 

ramper og areal, skilte toaletter 

som tilgjengelig for brukere av 

friområdet  

HK 2013 105000 

2 Forlengelse og 

gruslegging av 

Kyststien 

Kyststien legges over 

gressområdet, men i bakkant, 

ikke til hinder for badegjester 

HK 2013 100000 

3 Møblering Bytte ut enkelte benker og 

etablere grillplass - også 

tilrettelagt for rullestolbrukere. 

(Jf. anbefalinger i Monsen 

Londalen 2012) 

HK 2013 55000 

4 HC-parkering  Opparbeiding og skilting av HC-

plasser og sykkelparkering– 

sikre framkommelighet til 

toaletter og friområdet 

HK 2014 35000 

5 Skilting av området Utarbeide informasjonstavler HK 2014 30000 

6 Volleyballnett Innkjøp av nytt nett til 

volleyballbanen 

HK 2015 2000 

 Total kostnad    327000 

 

 

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

Definere ansvar for volleyballbane, slik at vedlikeholdet opprettholdes 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Plenklipping Hver 14. dag  HK  

 Søppeltømming     

 Vegetasjonsrydding     

 Klargjøring av volleyballbane Hver vår    

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Vedlikehold av volleyballbane Hvert 2. år    

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 

 



Fotografier 

 

 

  

 

  

Søppeldunkene gir et rotete inntrykk 

ved inngangen til området.  

Den lille parkeringsplassen nærmest 

friområdet kan med fordel asfalteres 

og tilrettelegges med HC-

parkeringsplasser.  

Foto: Buskerud Fylkeskommune 

Sommeren 2012 kom fundamentet 

for en tilrettelagt baderampe på 

plass. Baderampa skal legges ut mot 

venstre for plattingen. 

Ved å forlenge og gruslegge Kyststien 

ut til en mer permanent og 

tilrettelagt grillplass vil flere kunne 

nyte dette flotte området  

Foto: Buskerud Fylkeskommune 

For flere bilder, se vedlagt  

forvaltningsplan fra 2007 



DEL 3: 

Oppsummering 

 

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 
friluftslivsområder i Hurum kommune 2013-
2018 

 
Område (navn) Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merkna

d 

Kinnartangen/Nesset

/ Sandspollen 

1 Sikring av Kyststien, 

Kinnartangen/ Nesset 

80000 OF 1  

Freyborg 1 Bedre tilgjengelighet til 

toalett i cafebygg 

105000 HK 2  

Freyborg 2 Forlengelse og 

gruslegging av Kyststien 

100000 HK 3  

Kinnartangen/Nesset

/ Sandspollen 

2 Utbedring av 

ilandstigningsbrygge 

Lagbukta 

40000 OF 4  

Kinnartangen/Nesset

/ Sandspollen 

3 Tilrettelegge for 

rullestol, Færgestad - 

Nesset 

20000 OF/HK 5  

Freyborg 3 Møblering 55000 HK 6  

Freyborg 4 HC-parkering 35000 HK 7  

Kinnartangen/Nesset

/ Sandspollen 

4 Utbedre P-plass, 

etablere HC-parkering, 

Færgestad 

35000 OF 8  

Støa 1 Sikre og vedlikeholde 

brygga 

105000 HK 9  

Kinnartangen/Nesset

/ Sandspollen 

5 Møblering og 

grillplasser 

60000 OF 10  

Freyborg 5 Skilting av området 30000 HK 11  

Støa 2 Grusing av sti 10000 HK 12  



Kinnartangen/Nesset

/ Sandspollen 

6 Skilting til P-plasser 30000 OF 13  

Kinnartangen/Nesset

/ Sandspollen 

7 Ferdigstille skilt og 

informasjonstavler 

30000 OF 14  

Støa 3 Fornye og utbedre 

skilting 

30000 HK 15  

Freyborg 6 Volleyballnett 2000 HK 16  

Total kostnad i 

planperiode:  

  767000    

 



 

2. Drift av statlig sikra i Hurum kommune 

2013-2018 

3.  (frivillig utfylling) 

Område (navn) Løpende 

oppgaver 

Årlig 

kostnad 

Større oppgaver Kostnad Merknad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total årlig 

kostnad 

 0  0  

Total kostnad i 

planperiode: 

     

 

  



Vedlegg 

1. Forvaltningsplan for Kinnartangen, Nesset 
og Sandspollen, 2007 

2. Forvaltningsplan for Støa, 2007 
3. Forvaltningsplan for Freyborg, 2007 

 


