
Fra Steinmann  går vi over Mellomheia og Skriver-
heia, ned Biørnsborgbakken, gjennom parken, ned 
trappene og bort til Heuchverven og ferjebrygga.

(Herfra kan vi ta ferja over til Stabbestad og  
fortsette på tredje del av kyststien.) 

Det er like greit å ta denne turen i motsatt retning, 
fra Kragerø til Helle. Fra Helle går det ofte buss  
til Kragerø.

Kyststien i Kragerø går fra Bamble grense i nordøst til 
Risør grense i sør. Til sammen er den 42 km. Stien er 
delt i tre distanser: Fossing  - Helle, Helle – Kragerø og 
Stabbestad – Ellingsvika.

Kyststien i Kragerø er en del av et prosjekt som 
starter i Oslo og som skal ende i Stavanger. Når hele 
strekningen blir ferdig er ikke fastlagt, men mange 
kystkommuner har opplegget klart.

Ideen med en slik sti var å bruke de gamle veisys-
temene som engang gikk langs sjøkanten. I Kragerø 
ser vi rester etter gamle ferdselsårer mange steder i 
kommunen, men bare i korte biter. Det meste av dem 
ligger under private brygger og plener. Derfor har 
kragerøstien store buer lenger inne på land. 

Den går langs sjøkanten der det er mulig, men har 
gode svinger inn i skogen eller over en fjellrygg der 
det er behov for det.

En kan starte hvor som helst på stien ved ett eller 
annet blått merke, men det er vel kanskje lurest å 
starte i en ende, i for eksempel Fossing.

På veien mot Strand går du langs en solid steinmur. Den er 
rester etter iseksporten her i distriktet. Flere steder i ter-
renget kan du treffe på slike murer. Vannet her ble samlet 
opp og brukt i produksjon av naturis på slutten  
av 1800-tallet. Isen ble solgt til mange land i Europa.

Steinmann.

Fra brygga går ferja til Stabbestad og øyene.

Veien her er rester etter den gamle innfartsveien til Kragerø. 
Hyggelig strekning med fine rasteplasser.Blåmerkene viser 
stien langs stranda på Sanssouci og over i Bergskauen.

Helle - Kragerø
Denne strekningen er lett tilgjengelig også for dem 
som ikke har bil. Her går det nemlig buss flere ganger 
om dagen (undersøk busstider ved Kragerø busster-
minal).

Velger en å gå fra Helle, starter stien på Måne-
liheia. Den går ned ved en av de første boligene i 
bakken. Inngangen er godt merket med skilt og blå 
markeringer. Her følger vi en godt brukt sti til vi 
kommer til en trapp som fører opp langs fjellryggen 
til høyre. Langs fjellryggen er det rydda ny trase som 
fører ned til stien mot Strand.

Stien svinger ut mot Hellefjorden på utsiden av den 
store demningen. (rester etter eksporten av naturis 
på 1890-tallet) 

Kyststien kryper så opp igjen på Måneliveien og 
ned til Strand. Vi tar av før vi kommer til Strand gård 
og legger turen gjennom 
hyttefeltet, Strandfeltet, 
og kommer ut ved bedrif-
ten Esset.

Herfra må vi gå på gang-
stien langs hovedveien til 
Helle Jernindustri. 

Det er fint å ta noen avstikkere ned til sjøkanten når du 
går i Bergskauen. Badeplassene har benker og bord med 
plass til mange. Det er heller ikke langt til Berg Museum 
og parken der. Legg turen som du vil, blåmerkene er lette 
å finne igjen.

Stien går gjennom Bergskauen og ned over Solberg.  
Her må du krysse hovedveien for å komme ut på gang/ 
sykkelsti. Videre går du gjennom tunnelen og ned på stien 
langs Tjenna

Nedenfor Helle Jernindustri går vi noen meter på 
den gamle innfartsveien til Kragerø. Den er nå i bruk 
som brygge.

Se etter skilt og blå markeringer når du kommer 
over brygga. Her går stien inn til venstre og over en 
liten bro ved Sanssouci-bukta. Så er det opp skrånin-
gen og inn i Bergskogen.

Her er det flere valg: Du kan følge merkene ned 
mot Hellefjorden til Bergsneset og badeplassene, du 
kan gå over Stormyr forbi høyløa til fine rasteplasser 
ved Hellefjorden, eller du kan følge grusveien fram til 
Berg Museum og parken. 

Kyststien går videre mot byen gjennom Bergskogen. 
Følg de blå merkene langs den litt svingete stien som 
fører fram til Solbergveien. Etter hvert krysser vi Krag-
erøveien og kommer inn på gangstien gjennom den 
gamle jernbanetunnelen til blått merke ned til høyre.

Herfra følger vi Tjennastien til Frydensborg, opp 
bakken til Studsdalen, langs idrettstomta til Stein-
mann. Flott utsikt over Kragerø og skjærgården!
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God tur!
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Feil eller mangler vedrørende kyststien  
kan meldes til elsebfins@gmail.com

HELLE - SETRUM  
Fra Måneliheia til fergeleie ca 11 km, 3-4 timer 




