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INNLEIING: 
 
Strandsonevurderinga er blitt til etter inspirasjon frå liknande arbeid i Luster kommune. 
 
Eid kommune har etter kvart merka eit press på strandareal frå havbruksnæringa. Det er gode vilkår 
for skjeldyrking i fjorden og næringa ønskjer i utgangspunktet å øyremerke større områder for 
havbruk.  
 
Til no har det ikkje vore store konfliktar mellom næringa og andre interesser i strandsona, men ein 
ser klart at det vil kome. Det er då viktig å ha ein viss oversikt over kor det knyter seg ulike 
brukarinteresse til strandsona. Grunneigarinteressene er på eit vis ivaretekne av grunneigarane 
sjølve, medan forholdet til ålmenta og deira frie ferdslerett på land og sjø er ein sak for kommunen.  
 
På den bakgrunn har planavdelinga gjort ei enkel vurdering av kva område som er interessante for 
ålmenta ulike former for friluftsliv. Område både med tilkomst frå land og frå sjø er vurdert. 
 
 
Førebel konklusjon er at det ikkje er svært mange område som er godt egna til friluftsliv for 
ålmenta. Faktorar som set grenser for kva som er egna er: 

• Forhold ved sjølve arealet 
o terrengform – areala kan vere bratte og med dårleg kontakt til ned sjøen 
o storleik -  arealet kan vere for lite til mindre grupper (2-4)  
o eksposisjon - på sørsida av fjorden er områda mest attraktive om kvelden og ikkje 

om dagen 
• Tilkomst til arealet 

o parkering – parkering på privat areal ved offentleg veg er som regel situasjonen for 
dei fleste områda langs fjorden der det går veg.  

o merking - i mange tilfelle er det ikkje så enkelt å finne areala for ukjende. 
o etablering og merking av sti m.v. - fleire areal med tilkomst frå land treng ein sti ned 

til sjøen. Somme stader er det innarbeidd, men det kan vere aktuelt å gjere avtale 
med grunneigarar på nokre stader for å lett tilkomsten til eit areal. 

o dreggingsforhold, - Mellom Torheim og Hunvik og Hunvik og Lote ser båt det mest 
høvelege. Dreggingforhold for større båtar er vanskelege, medan mindre båtar 
somme stader kan dragast opp. 

• Tilstanden til arealet 
o vegetasjon m.v.- strandsona er og i ferd med å gro til, rydding kan vere aktuelt tiltak 

i samarbeid med grunneigarane. 
o eventuell ønskje om tilrettelegging – mindre tiltak kan vere ønskjeleg,  

 
 
Kartet syner dei avsette områda.   Områda er avmerka med same tal som på på kartet.    
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DEI EINSKILDE OMRÅDA: 
 
 
 1 STOREVIKA 
Beskrivelse Område vest for Lefdal med svaberg. Fiskeplass 
Tilkomst Rv 15  
Parkering Ved Rv 15 
Tiltak Ingen 
 
 
2 KORSSTRANDA 
Beskrivelse Gamal krosstad med opsett kopi av  krossen aust for Lefdal. Fiskeplass 
Tilkomst Rv 15  
Parkering Parkering på offentleg parkeringsplass  
Tiltak Ingen 
 
 
3 MIDTHJELLVIKA  
Beskrivelse Vik med svaberg mellom Midthjell og Vindfylla. Fiskeplass 
Tilkomst Rv 15  
Parkering Parkering på mindre avkøyrsler langs rv 15. 
Tiltak Ingen 
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4 ÅRDALSVIKA 
Beskrivelse Vik med naust, badestrand og svaberg. To hytter/ hus i området. Deler av området er i 

FRIDA-registeret. Området kan truleg trekkjast noko lenger aust enn FRIDA-
registreringa. 

Tilkomst Frå Rv 15 på veg ned til nausta / hyttene eller langs sjøen innover frå nausta. 
Parkering På omlagt del av Rv 15 
Tiltak Noko rydding av vegetasjon er ønskjeleg. 
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5 LUNDASTRANDA 
Beskrivelse FRIDA-registrert område på Lund. Svaberg og fin strandline for turbruk. Område kan 

utvidast vestover i strandsona langs attgrodd innmark. Deler av området er nytta som 
beite. Verdfullt friluftsområde. 

Tilkomst Frå rv 15 i Lundastranda gjennom skogen til stranda. Ikkje opparbeidd eller markert 
sti. 

Parkering Ikkje tilrettelangt for parkering. Avgrensa parkering ved Rv15 på private avkøyrsler. 
Tiltak Kontakt med med grunneigarar om mogleg parkering, merking av sti og noko rydding 

av vegetasjon. 
Bilde 
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6 HØYNES 
Beskrivelse Berglendt område frå beite på Høynes og austover om lag 500m. 
Tilkomst Langs utmarksgard eller gjennom gbnr 89/1 89/2 
Parkering På privat grunn langs omlagt Rv 15 
Tiltak Ingen 
Bilde  
 
 
7 ORHEIMSVIKA / ÅLUND 
Beskrivelse Badevik i tilknyting til naust og svaberg aust for nausta  
Tilkomst Rv 15 
Parkering På omlagt del av Rv 15 
Tiltak Ingen 
Bilde  
 
8 STÅRHEIMSNESET 
Beskrivelse Badevik  
Tilkomst Rv 15 og på privat veg over innmark 
Parkering På privat grunn ved Rv 15 
Tiltak Ingen 
Bilde  
 
9 TORVIK 
Beskrivelse Badeplass 
Tilkomst Rv 15, privat veg 
Parkering På omlagt del av Rv 15 
Tiltak Ingen 
Bilde  
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10 LØKJASANDEN 
Beskrivelse Badeplass i tilknyting til naust 
Tilkomst Kommunal veg til Løkjastranda 
Parkering Opparbeidd P-plass ved kommunal veg. 
Tiltak Ingen 
Bilde  
 
 
11 LØKJASTRANDA 
Beskrivelse Område med svaberg og strand frå Løkjasanden og austover 
Tilkomst Kommunal veg til Løkjastranda 
Parkering Opparbeidd P-plass ved kommunal veg og ved vegenden. 
Tiltak Noko rydding av vegetasjon i strandsona kan vere ønskjeleg 
Bilde 
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12 SKÅRHAUGSTRANDA 
Beskrivelse Strandområde med berg og strand frå Svora og austover ca 600m 
Tilkomst Rv 15 
Parkering Langs Rv 15 i mindre avkøyrsler 
Tiltak Ingen – tiltak for utsiktsrydding 
Bilde  
 
13 NORDØYRANE 
Beskrivelse Langgrunt strandområde spesielt godt egna for mindre born. 
Tilkomst Godt tilrettelagt tilkomst frå gangveg langs Sjøgata, 
Parkering Offentleg parkering på austsida av Sjøgata 
Tiltak Ingen  
Bilde  
 
14 OSVIKA 
Beskrivelse Badestrand 
Tilkomst Fv 662 og privat veg med kommunal bruksrett 
Parkering Ved stranda, kommunal bruksrett 
Tiltak Vurdere å få dette registrert som statleg sikra friluftsområde – avtale med 

grunneigarane om langsiktig leigeavtale 
Bilde  
 
15 JUVIKA 
Beskrivelse Svaberg med fiskplassar 
Tilkomst Fv 662  
Parkering På omlagd del av fylkesvegen, begrensa plass 
Tiltak Rydding av vegetasjon på berga. 
Bilde  
 
16 LEIRVIKBERGET 
Beskrivelse Lite område med bratt svaberg, fiskeplass. 
Tilkomst Frå fylkesvegen 
Parkering På privat areal til sides for fylkesvegen 
Tiltak Ev ordne med tilkomst 
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17 APALEBERGET 
Beskrivelse Relativt fint område med svaberg og strandeng nært skjelanlegget på Hundeide. 
Tilkomst Frå fylkesvegen gjennom utmark til sjøen 
Parkering Eventuelt på skuleplassen.   
Tiltak Avtale med grunneigar om parkering, rydding av sti og litt rydding i strandsona. 
Bilde 

 
 

 



 11

 
18 MØRKESETNESET 
Beskrivelse Nes med bratte men relativ fine berg, kort veg frå Eid sentrum. Fiskeplass.  
Tilkomst Frå fylkesvegen gjennom delvis gjengrodd veg i utmark / plantefelt. 
Parkering Ikkje parkering. 
Tiltak Avtale med grunneigar om litt skogrydding. 
Bilde 
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19 HAMNES 
Beskrivelse Neset mellom Eidsfjorden og Isefjorden 
Tilkomst Frå fylkesvegen 
Parkering Brukbart på plassar langs fylkesvegen 
Tiltak Halde auge med attgroinga, eventuelt rydde litt i samråd med grunneigaren 
Bilde 
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20 TORHEIMSNES 
Beskrivelse Nes med svaberg. Kort avstand (50m) til fast busetnad 
Tilkomst Frå fylkesvegen, noko vanskeleg 
Parkering Ikkje egna parkering ved området. 
Tiltak Avtale med grunneigar om ordna tilkomst og noko rydding. 
Bilde 
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21 TORHEIM 
Beskrivelse Lang bukt med fine svaberg sør for Torheim Indre 
Tilkomst Til fots frå fylkesvegen i Torheim 
Parkering Ved fylkesvegen 
Tiltak Ingen  
Bilde 
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22 HEIMSTENESET – KROKNES 
Beskrivelse Bratt parti med berg. Nokre små lommer er fine 
Tilkomst Til fots frå Torheim eller med båt. Båt er truleg vanskeleg 
Parkering Ved fylkesvegen.  
Tiltak Ingen 
Bilde 

 
 
 
23 VETESKJERET 
Beskrivelse Parti med berg og svaberg med ein del registrerte fornminne. Fint område men 

vanskeleg tilkomst med større båt 
Tilkomst Med båt 
Ankring Uvisst, men truleg vanskeleg. Ok. Med småbåt 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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24 TORVNESFLUA – UFØRHAMNESET 
Beskrivelse Parti med slake, fine berg ca 1km aust for Krokneset. Ope vegtasjon 
Tilkomst Med båt 
Ankring Uvisst, men truleg mogleg i ei vik  
Tiltak Ingen 
Bilde 

 
 



 17

 
 
25 BREIVIKA 
Beskrivelse Brei vik med slake, fine svaberg aust for vika. 
Tilkomst Med båt 
Ankring Uvisst, men bør vere mogleg 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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26 DJUPEDALSNESET 
Beskrivelse Noko bratt område med berg og svaberg som strekkjer seg inn mot Hjellvika. Slakare 

berg lengst inne. 1,7km frå Hunvik 
Tilkomst Med båt eller til fots frå Hunvik langs stien til Hjellvika.  
Ankring Uvisst, men bør vere mogleg 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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27 HJELLVIKA – ROTVIKA 
Beskrivelse Område med berg, svaberg og små vikar og to område med fritidshus i Hjellvika og 

Rotvika  
Tilkomst Til fots langs sjøen frå kommunal veg i Hunvik, eller på stien til Rotvika 
Parkering I Hunvik ved enden på kommunal veg. 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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28 GEILEHAMNA 
Beskrivelse Svabergområde aust  og vest for Geilehamna 
Tilkomst Til fots langs sjøen frå kommunal veg i Hunvik, eller på stien til RotvikaT 
Parkering I Hunvik ved enden på kommunal veg. 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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29 SANDEN 
Beskrivelse Strandområde aust for Hunvik 
Tilkomst Til fots langs stranda frå kommunal veg i Hunvik 
Parkering I Hunvik ved enden på kommunal veg. 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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30 INSTENESET 
Beskrivelse Nes lengst aust i Hunvika, noko bratt fjell. 
Tilkomst Til fots langs sjøen frå Hunvik eller med båt. Noko vanskeleg å gå 
Parkering I Hunvik ved enden på kommunal veg. 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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31 HAMNANESET – LOTSTRANDEBØEN 
Beskrivelse Fint område med mange fine svaberg og små vikar ca 5 km frå Årskogvika 
Tilkomst Med båt 
Ankring Uvisst – truleg ikkje umogleg 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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32 BREIVIKA 
Beskrivelse Fin vik med svaberg  3,6km vest for Årskogvika 
Tilkomst Med båt 
Ankring ? 
Tiltak Ingen  
Bilde 

 
 
 
33 FURENESET 
Beskrivelse Lite nes og ei vik i stranda 3km vest for Årskogvika 
Tilkomst Med båt 
Ankring ? 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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34 ÅRSKOGVIKA 
Beskrivelse Fin steinstrand ved Årskog. 
Tilkomst Privat veg frå E39 
Parkering Langs stranda mot avgift som dekkjer tilgang til toalett 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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35 LOTESTRANDA 
Beskrivelse Strand langs E39 ved Lote fergekai. 
Tilkomst E 39 
Parkering På areal til fergekaia 
Tiltak Ingen 
Bilde 
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36 VIKANESET 
Beskrivelse Fin, skjerma steinstrand og svaberg aust for Lotsbergelva 
Tilkomst Frå fylkesvegen på privat veg ned til oppstillingsplass for campingvogn. 
Parkering Ingen parkering anna enn langs fylkesvegen eller på privat veg 
Tiltak Gjere avtale med grunneigar om parkering og bruk av privat veg 
Bilde 
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37 ALMEN 
Beskrivelse Område med svaberg vest for Hennebygda. Bratt, spesielt i vestre del. Austre del er 

fin. Fiskeplass / rasteplass 
Tilkomst Frå fylkesvegen 
Parkering Ved fylkesvegen 
Tiltak Litt rydding i vegetasjon 
Bilde 
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38 NAUSTNESET - SALTEMANNEN 
Beskrivelse Område med berg, svaberg mellom innmarka på 146/1 og 146/5 og sjøen. Det er 

hytter i området 
Tilkomst Privat veg ned til vika vest for området, direkte tilkomst til området frå veg.  
Parkering På privat grunn 
Tiltak Gjere avtaler med grunneigarane om bruk av veg, parkering og merking av tilkomst. 
Bilde 
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39 SKJÆRET – LITLENESET 
Beskrivelse Område med svaberg mellom Skjeret og Litleneset, 600m strandline 
Tilkomst Kommunal veg til Skjeret, skogstraktorveg frå skjeret og innover til Litleneset. 

Med båt 
Parkering På / ved snuplass på Skjeret, Dårleg parkeringsplass, inne ved tunet 
Tiltak Betre parkeringsplass 
Bilde 

 
 

 
 
 


