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1.0 Innledning 

1.1 Navn og formål: Foreningen er en upolitisk, ikke-religiøs, ideell interesseorganisasjon 

stiftet 22. april 1954 under navnet Bøkeskogens Vel. Ved revitaliseringen 26.10.1999 

ble navnet endret til Bøkeskogens og Kilens venner. Foreningens formål er: " Å sørge 

for allmennhetens ivaretakelse av Bøkeskogen og Kilen, slik at områdene i størst 

mulig grad er til beste for Larviks befolkning." 

 

1.2      Bakgrunn for etableringen 

Larvik Bøkeskog Landskapsvernområde er på godt og vel 300 mål, og Kilen friareal er på ca. 

600 mål. Bøkeskogen eies av staten ved Miljødirektoratet, Kilenområdet eies av staten ved 

Miljødirektoratet, mens kommunen står som eier av den såkalte Mellomskogen - vis a vis 

hovedinngangen til Lovisenlund. Det er nesten gitt at området har en relativt innfløkt 

byråkratisk struktur på forvaltnings-, tilsyns-, verne- og driftssiden, fordelt på stats-, fylkes-, 

fylkesmanns- og kommunenivå. 

 

1.3      Når det gjelder spørsmål som angår Bøkeskogen er det manges meninger som det kan være 

aktuelt å innhente: Miljødirektoratet, som er den formelle eier av Bøkeskogen. Fylkesmannens, 

som har ansvar for forvaltningen av verneområdet. Vestfold Fylkeskommunes, som har ansvar 

for å sikre kulturminneinteresser. Larvik Kommunes som regulerer etter plan og bygningslov. 

Statens Naturoppsyns (SNO’s), som er statens organ for å gjennomføre oppsyn og skjøtsel. 

Bøkekroas, som driver restaurantvirksomhet i tilknytning til Festplassen, og endelig 

Bøkeskogrådets, som er et fellesorgan for behandling av saker som har med Bøkeskogen å 

gjøre. 

1.4     Offentlig mandat 

Ansvaret for oppsyn og skogskjøtsel i Bøkeskogen Landskapsvernområde har Statens 

Naturoppsyn (SNO) på vegne av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

 

1.5 Styrets oppgaver 

• Arbeide for at stat, fylke, fylkesmann og kommunen vil bruke foreningen som 
høringsinstans og samarbeidspartner når det gjelder planer som berører områdene. 

• Ta initiativ til dugnad dersom oppgaver kan løses på denne måten. Ta initiativ til å fremme 
forslag som kan bidra til at områdenes verdi øker. 

• Delta i Bøkeskogrådet. 
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2.0 Tillitsverv i perioden 

Ingen av foreningens tillitsverv er lønnet. 

2.1 Styret 

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden: 

Leder: Aage Sletsjøe 

Nestleder: Eigil Jensen 

Kasserer: Leder har fungert som kasserer 

Sekretær: Knut Hj. Gulliksen 

Medlem: Øyvind Grøn 

1. varamedlem: Ingunn Baarnes 

2. varamedlem: Tom Sletsjøe 

3. varamedlem: Jan Th. Fredheim 

Alle varamedlemmer har vært innkalt til styremøtene og møtt. Det har vært meget 

godt fremmøte på styremøtene. Nestleder har fungert som leder høsten 2019 da 

leder var sykmeldt. 

 

2.2     Revisor: Morten Berger 

 

2.3     Valgkomité: Ola Leinæs 

 Tom Sletsjøe 

 
 

3.0  Møtevirksomhet 

Det er avholdt 10 styremøter og ett årsmøte med medlemsmøte i løpet av perioden. 

Styret har i tillegg hatt et møte med rådgiver for forprosjekt tretoppvandring.. 

 

Saker vi har jobbet med i perioden: 

4.0 Ryddedugnad 

Bøkeskogen og Kilen ble som vanlig finkjemmet i begynnelsen av mai. Dugnaden 

inngikk i kommunens "Aksjon vårrydding". 

 

4.2.     17. mai 
Eigil Jensen  deltok fra oss i årets 17. maikomitè. Deltagelsen har omfattet 

forberedelse for 17.mai og deltagelse i aktiviteter som har med Bøkeskogen å gjøre. 
 

4.3     Sykdomstruslene i Bøkeskogen 

Skogen er fortsatt truet av phytophtora, bøkeullus og kullskorpe. Sykdommene blir 

fulgt av Bioforsk og rapportert til Fylkesmannen. Slik som situasjonen ser ut nå, ser 

det ut til at de ikke utvikler seg videre. Vi fikk en orientering om status av 

Fylkesmannen i årets møte (29.10.2019) i Bøkeskogrådet. 

 

4.4      Avtale med Bøkekroa 

Leieavtalen med Bøkekroa og Miljødirektoratet/Larvik kommune gikk ut 2017 (30 

års avtale). Styret har jobbet med innspill om ny avtale. Ny avtale er nå inngått, 

våren 2018. Det innebærer bl.a. at Bøkekroa får et fast areal å holde seg innenfor og 

at de må betale 30.000 i året i leie, midler som vil bli benyttet til tiltak i Bøkeskogen. 
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4.5      Vinterlagring og vedlikehold av historiske benker 

Styret har inngått avtale med Ivekst som henter og lagrer benkene og gir dem 

nødvendig vedlikehold. De setter benkene ut igjen på våren. Kommunen har betalt 

dette. 

 

4.6 Rehabilitering / Reparasjon av steingjerder 

Styret har sett på og hatt befaring på steingjerdene. Det er ønskelig å gjøre noe med 

ulike deler av steingjerdene, og styret har innhentet kostnadsoverslag for deler av 

steingjerdet. Kommunen satt av midler i sitt budsjett for 2019 og som er 

gjennomført i 2019. Veldig bra resultat. I tillegg er inngangspartiet nå terrorsikret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deler av styret under delovertagelse av steinmuren desember 2019 sammen 

med varaordfører samt representanter fra entreprenør og kommunen. 

 

4.7  Prosjekt lyssetting av Langreisa 

Styret har utarbeidet et prosjekt som skal gi lys (pullertlamper) langs hele Langreise, 

hele 525 meter. Styret har søkt og mottatt midler fra Olav Thon stiftelsen,  i alt 

700.000 til dette prosjektet. I tillegg har vi søkt og tildelt 250.000 fra 

Sparebankstiftelsen DNB og 10.000 fra Larvikbanken. Prosjektet vil bli gjennomført 

av larvik kommune i løpet av 2020. 

 

4.8 Paviljongen i Bøkeskogen 

Paviljongen var 80 år i 2018. Styret har vært i møte med kommunens 

eiendomsavdeling for vedlikehold av scenen. Det er gjort en rekke tiltak etter 

påtrykk fra styret. 

 

4.9 Dokumentasjon om Bøkeskogen som offentlig eie 

I samarbeid med kommunen og Larvik museum har vi fått satt opp en tavle på 

paviljongen som forteller hvordan Bøkeskogen ble offentlig eie. Vi ser på en annen 

og bedre plassering av tavlen. 
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5.0 Skilting av løypenettet i Bøkeskogen 

Det er inngått avtale med Larvik og omegns Turistforening om ny merking av 

løypenettet i Bøkeskogen etter skiltmalen til DNT. Skiltene finansieres gjennom 

tilskuddsordning, og er satt opp på dugnad. 

 

5.1 Kvisthaug 

Kvisthaugen bak scenen er foreslått flyttet til område der parkslirekne i dag er. Det 

er tatt opp med SNO og de var positiv til dette. Styret har hatt dialog med 

Fylkesmannen og kommunen og det er forsikret om at det ikke lagres mer bak 

scenen. Det som nå ligger, kan ikke brukes til fyring. Alt annet nedfall som samles 

opp tas ut av skogen og brennes. 

 

5.2 Tretoppvandring ved Bøkeskogen/Kilen 

Styret har jobbet med mulig installasjon av en tretoppvandring fra Utsikten og mot 

Kilegapet. Vestfold Fylkeskommune ga 150.000 i tilskudd til et forprosjekt, og styret 

er i gang med å gjennomføre dette. Det vil bli ferdig våren 2020. 

 

5.3 Sletta ved Dalheim 

Styret har søkt om tillatelse via Miljøverndepartementet og fått godkjent via 

kommunen å rydde sletta ved Dalheim. Vi har innhentet kostnadsoverslag for 

rydding av sletta. Larvik kommune har sagt seg villig til å hugge en del av de store 

trærne på sletta i vinter. 

 

5.4 Parkeringsplass Lovisenlund 

I samarbeid med Larvik Turn og Bøkekroa tok styret initiativ til et møte med Larvik 

kommne om tidsbegrensning av parkeringsplassen Lovisenlund. Det ble avholdt 

16.9.2019 I henhold til reguleringsbestemmelsene for parkeringsplassen er denne 

ment for brukere og besøkende til Larvik Turn, Bøkekroa og Bøkeskogen. Det ble 

enighet med kommunen at plassen skal tidsbegrenses med 4 timer 09:00 – 17:00, 

15:00 på lørdager. Ingen begrensning på søndager. Dette har kommunen ikke 

overholdt og har nå satt opp skilt med 10 timers parkering. 

 

5.5 Søknad om økonomisk støtte 

Styret har søkt om støtte til forprosjekt tretoppvandring og lys Langreisa (se over). 

6.0  Medlemsmassen 

Foreningen har for tiden ca. 117 betalende medlemmer, en nedgang på 9 fra i fjor. 

7.0  Forholdet til offentlige institusjoner 

Fra kommunens administrative og politiske organer registrer vi en meget positiv 

holdning til foreningens engasjement og arbeid. 

 

7.1  Bøkeskogrådet 

Det er avholdt ett møte i Bøkeskogrådet i 2019, og foreningen var til stede med 

nestleder, sekretær og ett styremedlem.  

 
 
Larvik, 17.februar 2020 

Styret 
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Handlingsplan 2019 

 
Vedtatt på årsmøtet 21.februar 2019 

 (uprioritert rekkefølge, styret får fullmakt til å prioritere) 

GENERELT 
 Tiltak/prosjekter 

 Følge/justere Handlingsplanen – gjerne i samarbeid med andre aktører 

 Følge opp overordnede planer som berører Bøkeskogen og Kilenområdet og tilliggende 
arealer. I tillegg byggesaker som påvirker Bøkeskogen og Kilens omgivelser. 

 Forhandle med Larvik og Omegns Turistforening om tilknytning. 

 Følge opp samarbeidet med Larvik kommune og Fylkesmannen 

 Følge opp samarbeidet med Statens Naturoppsyn (SNO) 

 Følge opp Bøkeskogrådet 

 

PROSJEKTER 
Prio Tiltak/prosjekter ANSVAR Gjennomført 

  Følge opp prosjekt Tretoppvandring. AAS  

  Jobbe videre med en totalrestaurering av steingjerdene, og 
følge kommunens oppstart i år. 

AAS  

  Følge opp vedlikehold med paviljongen, i tett dialog med Larvik 
kommune. 

ØG  

  Sørge for at belysning langs Langreisa gjennomføres av 
kommunen i 2020 etter at finansieringen er klar. 

KHG  

  Få til et prosjekt hvor den tidligere hagen ved Dalheim 
gjenskapes til ei slette med fri utsikt til Farris. 

JF  

  Arbeide videre med vår facebookside, hjemmeside og App. TS/KHG  

  Arbeide for at hovedstiene, utenom snøsesongen, alltid kan 
brukes av rullestolbrukere og folk med barnevogner. 

TS  

 Skjøtsel og vedlikehold av skogen, det følges opp med 
Fylkesmannen og kommunen og ikke minst få en annen 
plassering av kvisthaugen/løvhaugen bak paviljongen. 

AAS  

 Styret gjennomfører forhandlinger med LOT om en egen avtale 
om tilknytning. 

AAS  

 Justere og trykke opp brosjyren om Bøkeskogen. AAS  

 

 

 


