
Kyststien
Vallø – Karlsvika

Bilder: Oslofjordens Friluftsråd
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Toalettene er sesongåpne

Tegnforklaring

 Vallø til   Karlsvika: 5 km

 Ringshaug til   Karlsvika: 3 km

 Ringshaug til   Vallø: 2 km 
 
 
Andre turer i nærheten: 
• Vallø rundt 
• Vallø - Klopp 
• Karlsvika - Essoskogen  
• Kulturstier i Slagen 

For mer informasjon: tonsberg.kommune.no

Beskrivelse av turen 
Turen går sjønært fra Vallø i sør til Karlsvika friareal i nord. Ytterst på Vallø øst er det 
tilrettelagt for bading og rasting. På veien passeres Furustrand Camping, tre fine bade-
strender og Skallevold Camping. Ringshaugstranda er tilrettelagt med trimaktiviteter, 
sandvolleyball, grill og hellelagt sti. Skallevoldstranda har lekeapparater, sandvolley-
ball, bord/benker og griller. Karlsvika har grill og bord/benker og man kan gå videre til 
et nett av stier i Essoskogen. Turen går mye i strandkanten, eller med god sikt til sjøen.  
Øyene man ser i horisonten syd-østover er øygruppen Bolærne som ligger i Færder 
Nasjonalpark. Skarven er en artig fugl som også kan observeres langs turen. Den er  
lett gjenkjennelig ved sin karakteristiske måte å sitte med vingene til tørk. På Klopp er 
badeplassen tilrettelagt for funksjonshemmede med en badebinge.  
 
Tilgjengelighet/terreng 
Turen går delvis på sti i terreng, delvis på steinete og periodevis fuktige områder  
i strandkanten, noe på vei og noe på hellelagt sti. Det er liten stigning på strekningen. 
Det er ikke mulig med barnevogn på hele den merkede traséen, men det er mulig  
å velge alternativ på vei der hvor stien går helt i strandkanten på sand eller stein.  
 
Sikring
Siden 1950 årene har staten bidratt til sikring av friluftsområder for folk flest. Skalle-
voldstranda er et av over 2000 slike områder. Fra slutten av 80-åra og til det siste opp-
kjøpet i 2016 har staten sammen med kommunen bidratt med midler til oppkjøp av  
9 bebygde eiendommer på Skallevoldstranda for å gjøre stranda enda mer tilgjengelig. 
På Karlsvika har staten og kommunen bidratt med oppkjøp av 3 hytteeiendommer.  

 
Kulturminner og historie langs kyststien
Vallø har en lang, spennende historie med saltverk, egen kirke, bombing under 2. verdens-
krig og mer. Historielaget har eget museum, se vallohistorie.no. På Ringshaugodden 
finnes gravminner fra vår oldtid, se mer info på stedet. Ytterst på høyden på Karlsvik-
odden ligger en bronsealderrøys, denne er automatisk fredet og må ikke røres. 

 Allemannsretten/skikk og bruk
• Du kan ferdes fritt i utmark til fots  
• Du kan ro, seile, padle og bade i elver, vann og sjø 
• Ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for  
 andre, eller for plante- og dyreliv
• Alt vilt er fredet, med unntak av lovlig jakt 

Les mer: allemannsretten.no

 
 Public access to the countryside

• You have the right to roam freely through common  
 land  
• You can row, sail, paddle and swim in rivers, lakes  
 and the sea 
• Show consideration for other users and nature 
• Do not disturb animals and birds 
• All wildlife are protected with the exception of  
 legal hunting  
 

 15.04 - 15.09     01.04 - 20.08

 
  Sikkerhet / Security 
All ferdsel skjer på eget ansvar.

Ved ulykke,   112 eller  113 

 
Caution. All passage is at your own risk. 

 112 or  113 in emergency situations. 

 
 Koordinater / Coordinates

Vallø:  59∘15’54.0”N – 10∘29’32.7”E  
Ringshaug:  59∘16’41.7”N – 10∘29’46.8”E  
Skallevold:  59∘17’36.5”N – 10∘30’5.6”E  
Karlsvika:  59∘17’41.2”N – 10∘30’51.3”E 

 
 
 

Færder Nasjonalpark
er et av landets mest besøkte friluftsområder. 
Nasjonalparken overrasker med den rike  
naturen. Det er registrert over 330 rødliste-

arter. På øya Østre Bolæren finnes over 900 sommer-
fuglarter. Hele 270 fuglearter er ringmerket på Store 
Færder. I sjøen finnes tareskoger, ålegrasenger og skjell-
sandbanker. Istidene har skapt skjærgårdslandskapet og 
svabergene. Vi finner gravrøyser, hustufter og forsvars-
historie på flere øyer. Øybonden og beitedyra har bidratt til 
beitemarker og rike enger, som gjenskapes i dag.

For mer informasjon: ferdernasjonalpark.no 


