
 

 

Park og friområder 
Postboks 2020 
3255 Larvik  

Besøksadresse: 
Feyersgt 7, 3256 Larvik 

Telefon 33 17 10 00 
postmottak@larvik.kommune.no 
Org.nr.: 918 082 956 

Mottakere: 

: 

 

Eigil Jensen    

Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Ingeborg Klepp    

Knut Hjalmar Gulliksen    

Trine Flesche Arealplanlegger   

 

Til stede: 

Bøkeskogen og Kilens Venner (BKV): Eigil Jensen og Knut Hjalmar Gulliksen 

Geopark: Ingeborg Klepp 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:  Silke Hansen 

Larvik kommune: Trine Flesche, Guro Hessner (Vegard Busk orienterte om sak 4) 

 
Forfall fra: 

Aage Sletsjøe (BKV), Cathrine (VFK), Kjetil Lundeberg, Lars Gladhaug, Marit Vasbottn, Camilla 

Svendsen, Kjell Inge Bjørnstad (Larvik kommune) 

 

 

Referat fra møte i Bøkeskogrådet 29.10.2019 
 

Sak 
nr. 

Sak Frist Ansvar 

1 

Oppfølging av Phythopthora  

Silke Hansen refererte kort om registreringen/ 
rapporten etter fjorårets kartlegging.  

Oppsummering: 
Skadegjøreren i Larvik bøkeskog er P. cambivora, og 
det er også gjort funn av flere andre kjente arter. Nye 
trær har utviklet symptomer, men utviklingen har ikke 
gått så raskt som fryktet. Sommeren 2018 var veldig 
tørr, noe som kan ha påvirket resultatet av 
kartleggingen. 

 Fylkesmannen 

 
  

Areal og teknikk 
Park og friområder 

Møtereferent 
Vår ref. 
Arkiv 
Vår dato 
 

Guro Hessner 
19/141240 
19/1067 
01.11.2019 
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Konklusjon: Hele området må regnes som smittet – det 
er syke trær i hele Bøkeskogen. Forhåndsregler/råd for 
å hindre smitte opprettholdes og ny kartlegging er 
planlagt om 3 år. Det er håp om at det kan utvikle seg 
resistente trær, men det motsatte, mer aggressive 
P.hybrider kan også være et mulig utfall. 
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Informasjon om skjøtselstiltak gjennomført i 2019: 

Hogst av farlige trær langs stiene våren 2019.  

Det er utarbeidet en enkel rapport med vurdering av 
trær som bør felles/beskjæres av sikkerhetshensyn av 
Trepleiefirmaet Lilleby AS. 

 Fylkesmannen 
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Planlagte skjøteselstiltak 2019 (2020) 

Planlagt skjøtsel er delt opp i fire deloppdrag 

1. Skjøtel av ca 10 trær ved Festplassen og 
lekeplassen – kronerensk, beskjæring og 
sikring. Utføres av Lilleby. Starter opp 4.11.19 

2. Opprydding av trær som har falt over gjerde og 
rett ved stien mot gamle E18. Utføres av 
Skagerak Trepleie. Før jul. 

3. Felling av ca 18 trær langs turveiene. Utføres 
av Skagerak Trepleie. Før jul. 

4. Rydde opp nedfall på Rahøyden. Utføres på 
timer av Skagerak Trepleie. Før jul. 

 

Det bør informeres i lokalavisa og på digitale medier! 

 

Kvisthaug og fylling bak paviljongen: 
Kvisthaugen er fjernet. Det som er igjen er flishaugen. 
Denne vil gradvis bli nedbrutt.  

Ny kvist/trevirke blir heretter kjørt bort til forbrenning. 
Løv som fjernes på Festplassen vil bli blåst hit. 

31. mars 
2020 

 
 
 
 
Fylkesmannen 
 
 
 
 
Fylkesmannen 
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Rehabilitering av steingjerder og stenging/ 
terrorsikring av innganger til Bøkeskogen 

Arbeider starter opp i november og planen er at 
arbeidet gjennomføres og ferdigstilles i år. 

Det settes opp 2 senkbare terrorsikre pullerter. Disse 
skal stå nede til vanlig, men heves ved arrangementer 
der det vil være samlet mange mennesker. Rutine for 
når pullertene skal være hevet vil bli utarbeidet i 
samarbeid med beredskapskoordinator i kommunen, 
politiet og Bøkekroa. 

2019 
Larvik 
kommune 
(VB) 
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Inngangen snevres inn fra 6.60 meter til ca 5 meter 
ved å flytte den søndre portstolpen nordover. 
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Belysning Langreisa - status 

Bøkeskogen og Kilens Venner har samlet inn 
950 000,- fra stiftelser og banker. 

Larvik kommune har sagt ja til å ta imot ny belysning 
som gave til byjubileet i 2021, og at kommunen vil 
sørge for mva-dekning/refusjon. Gjennomføring av 
prosjektet ligger hos prosjektavdelingen. 

Tiltaket er etter ny vurdering av Vestfold 
fylkeskommune ikke spillemiddelberettiget. Larvik 
kommune v/Idrettsjefen har sagt at kommunen vil 
dekke kr 300 000,- som var forutsatt dekket av 
spillemidler. 

Prosjektleder Chanette Hoffmann har sendt søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften og om tillatelse til 
tiltaket til fylkesmannen/Miljødepartementet, samt 
søknad om tillatelse til tiltaket til fylkeskommunen i 
forhold til graving og kulturminner. Videre framdrift i 
prosjektet er avhengig av at disse tillatelsene 
foreligger. 

 
Larvik 
kommune 
(CH) 
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Minnetavle på Paviljongen – ny plassering 

BKV ønsker å flytte skiltet ut i skogen (i området rundt 
Festplassen).  

Det må følge samme design som resterende 
temainformasjon («bok-tavle» og samme layout).  

BKV jobber videre med å få på plass finansiering og 
komme med forslag til plassering. 

Larvik kommune sender over oversikt over 
leverandør/pris på skiltstativ som er brukt og avklarer 
hvor det har blitt av de gamle Geoparkskiltene – og om 
stålet fra disse kan gjenbrukes? 

 

 
 
 
 
Bøkeskogen 
og Kilens 
Venner 
 
 
Larvik 
kommune 
(GH) 
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Bøkeskogen og Kilens Venner inn i Larvik og 
Omegns Turistforening 

De to foreningene har jobbet fram et avtaleutkast som 
skal behandles av de respektive årsmøtene i feb/mars 
2020. Bøkeskogutvalget til turistforeningen vil da møte 
i Bøkeskogrådet fra neste år. 

Mars 
2020 

Bøkeskogen 
og Kilens 
Venner 
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Tiltak 2020 – innspill til prioriterte oppgaver med 
kostnadsoverslag til Fylkesmannens 
bestillingsdialog: 

- Behov for skjøtsel av skogen – avklare med de 
som driver der nå 

Nov. 
2019 

Fylkesmannen 
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- Gjødsling mot phythopthora? 
- Rydding langs ytterkant mot steingjerder/ 

parkeringsplasser – avklare om hvilken metode/ 
hvem/ få en fast rutine på dette 

- Bekjempelse av fremmede arter 
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Eventuelt: 

- Geoparken ønsker å gjennomføre gratis 
guidede turer i skogen, gjerne i samarbeid med 
BKV. 

- BKV er veldig fornøyde med arbeidene som er 
gjort på scenen. 

- Up-lights – hva gjør vi med dem? Guro bestiller 
fjerning og sikring av kablene, samt avklarer 
hvorvidt kablene kan gjenbrukes. 

 

 
Geopark/ BKV 
 
 
 
 
Larvik 
kommune 
(GH) 

 

 

 

Kopi til:    

Aage Slettsjøe    

Camilla Svendsen Avdelingsleder   

Cathrine Engebretsen    

Chanette Fyhn    

Kjell Inge Bjørnstad Bygningsansvarlig   

Kjetil Lundeberg Avdelingsleder   

Lars Gladhaug Skogbrukssjef   

Marit Vasbotten Miljøvernsjef   

Silke Hansen    

Vegard Busk Feyersgt 7, 3255 Larvik 3255 Larvik 

Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 
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