Hvilebenk på Rossnesodden. Foto: Inger Line Birkeland.

Øverst: Melsom plante- og dyrefredningsområde med vårblomster.
Foto: Inger Line Birkeland.
Nederst: Stupetårnet i Melsomvik/Sandbånn. Foto: Bjarne Sætre.

Mer om turer i Sandefjord:
www.sandefjord.kommune.no/tur
Båndtvang, lokale forskrifter:
www.sandefjord.kommune.no/bandtvang
• Forlat plassen slik du ønsker å finne den.
Avfall tar du med hjem.
• Ikke gjør skade på trær og annen vegetasjon.
• Ikke tenn bål i tiden 15. april - 15. september, eller
når det er tørt. Bål og engangsgrill skader fjell
og svaberg. Bruk etablerte bålplasser.
• Det er generell båndtvang for hund fra 1. april 20. august, husk å ta opp hundeekskrementer.
• Jakt og ferskvannsfiske krever spesiell tillatelse.
• Motorisert ferdsel i utmark krever spesiell tillatelse.
• Retten til ferdsel i strandsonen gir deg ikke nødvendigvis rett til opphold i nærheten av hus og
hytter. Vurder om opphold og rasting kan være til
reell ulempe eller skade for hus eller hytteeier.
• Der det er etablert egne retningslinjer, må
publikum rette seg etter disse.
• Riding i Melsomskogen er bare tillatt på merka
ridestier!

Friluftsliv-rettigheter og plikter:
www.miljodirektoratet.no/allemannsretten/
(about Outdoor recreation and the Right to roam)
(Erleben der Natur und das Jedermannsrecht).

Mer informasjon/more information
Istid på Brunstad kommunale friområde. Foto: Inger Line
Birkeland.

Husk

Kyststiene
Vestfjorden

Friluftslovens regler gjelder. I skog og utmark
har du lov til å:
• Ferdes fritt til fots.
• Ro, seile, padle og bade i elver, vann og sjø.
• Ligge i telt opptil to netter på samme sted.
• Høste bær og sopp.

Skikk og bruk i naturen

Velkommen til Sandefjord,
kyststiene og friområdene langs Vestfjorden
Hvor

• Rundløype Bogen kai - Sundåsen (3 km).
• Nordover er det merka sti til Tønsberg.
Fra kommunegrensa er det ca 10 km merka kyststier
via Olsåsen - Trælsodden - Melsomvik - Solnes - Vårnes.

Hvem står bak

Kyststiene er tilrettelagt av kommunen i samarbeid
med grunneiere, Oslofjordens Friluftsråd, Vestfold
fylkeskommune og tilskuddspartene.

Merking og framkommelighet - kyststiene
Merka trase følger etablerte stier og ferdselsveier.
Den er merka med blå maling på trær eller stolper.
Veiskiller og stedsnavn er tydelig markert. Der
traseen følger vei - merka med hel strek i kartet
- er den egnet for barnevogn.

Trælsodden, med skytestilling fra 2. verdenskrig.
Foto: Inger Line Birkeland

Friområdene

Kyststien passerer friområdene Rossnesodden,
Brunstad, Sandbånn, Leidangen i Melsomvik, Vårnes,
Bogen kai, Bogen strand, Nallberg og Sundåsen.
I tillegg har vi badeplassen på Storevar.
I Bogen er det spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede
med badeplass, sittegrupper og muligheter for fiske fra
Bogen kai.
Det er flotte griller på Rossnesodden, Brunstad,
Sandbånn, Bogen kai og Bogen strand.
Ta med grillkull!

Severdigheter

Det er informasjon på stedet ved:
• Gravfeltene på Skjærsnes og Trælsodden.
• Hulveien ved utsiktspunktet Korset i Melsomvik.
• Sundåsen, informasjon om utsikten og kanonbatteriet, slik det ble bygget i 1899 og brukt til
forsvar mot svenskene før unionsoppløsingen i 1905.

Melsom plante- og dyrefredningsområder

Sundåsen, midtre kanonstilling. I klarvær ser du Sverige.
Foto: Yngvar Halvorsen

Melsomvik og omegn vel oppgraderer friområdet på dugnad.
Foto: Lars Erik Bakke

Disse skal bevare to bestander med lauvtrær med sitt
artsmangfold og de naturlige økologiske prosesser
som er viktige for dyrenes livsmiljø. For områdene
gjelder at vegetasjonen er fredet mot tekniske inngrep.
Innsamling av insekter er forbudt. Annen aktivitet som
kan skade eller ødelegge for verneformålet, slik som
forsøpling, motorferdsel, camping/telting, større
arrangementer og bålbrenning, er forbudt i områdene.

Offentlige toaletter holdes åpent når det er frostfritt,
ca fra påske til høstferien.
Benytt plasser merka med P når du skal parkere.
Noen områder og traseer er adoptert av lokale frivillige
organisasjoner. Disse gjør et stort arbeid for å holde
orden og bidrar til utvikling og informasjon.
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Welcome to Sandefjord
and the coastal path and
recreational areas along
Vestfjorden
The solid blue line on the map
marks paths that are accessible for
strollers or prams and the dotted
blue line marks inaccessible paths. Facilities in recreational areas
are also marked on the map. Toilets are open during the summer
season.
There are several cultural heritage sites with information posts
along the way, including some burial grounds. The most spectacular
are located at Trælsodden and
Skjærsnes. Other points of interest
include the remains of sunken roads – the oldest evidence of roads
in Norway some of which are signposted at Korset in Melsomvik. The
view from Sundåsen is spectacular.
Here you also find the remains of a
cannon battery from 1899.
From Melsomvik to Sandbånn the
path crosses nature conservation
areas for old oak trees and creatures living in them.
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Rossnesodden. Foto: Inger Line Birkeland
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We ask all users/ hikers to
follow these simple rules to
ensure everyones
enjoyment of the path and
surrounding areas:
• Please leave the area as you
would like to find it. Take your
trash with you.
• Follow local restrictions and
follow signposted information
on-site.
• Open fires are not allowed from
April 15th to September 15th, or
whenever there is a drought. Fire
and disposable grills are harmful to the bare rock – please use
marked bonfire locations only.
• You are required by law to keep
your dog on a leash from April
1st to August 20th. Remember to
pick up after your dog.
• Right of access along the shoreline does not necessarily mean the
right to stop too close to houses
and cabins. Please show consideration for private property.
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Kyststien er merka langs stier og veier.
Foto: Inger Line Birkeland

