
Stabbestad – Ellingsvika (ca.18 km)
Denne delen av kyststien starter fra kaia på Stab-
bestad. Det går ferje fra Kragerø flere ganger om 
dagen, men det er også greit å kjøre om Kjølebrønn. 
( ca. 3 mil) Det går bussrute på hverdager fra Stab-
bestad til Portør. (Ruteinformasjon hos Kragerø 
Fjordbåtselskap).

Turen fra Stabbestad til Ellingsvika er på ca. 18 km. 
Den kan bli for lang å gå på en dag. Terrenget består 
av grusvei, skogsti, og svaberg.  De blå merkene følger 
sjøkanten der det er mulig, men for å unngå hytter 
og private brygger, må deler av stien legges litt inne i 
landet. 

Det er flere muligheter for å dele opp denne 
strekningen. Et forslag kan være å følge kyststien til 
Stølestranda. Derfra kan en ta seg opp til riksvei 351, 
der det er muligheter for skyss tilbake til Stabbestad-
brygga. Skyss må avtales på forhånd.

Bjelkeviktjenna.

Strømtangen fyr.

Rapen.
Grønsvik.

Stangnes.

Denne strekningen fra Stabbestad til Ellingsvika byr 
på fine opplevelser. Naturen er vakker og variert. 
Stien går over svaberg med havutsikt, skyggefull skog 
og blomsterrike jorder. På «Villblomstenes dag» 2011 
fant botanikere ca.70 forskjellige blomsterarter på 
de skrinne jordflekkene på Stangnes og Rødal. Så fjell 
kan også være frodig. Svabergene på Stangnes er inn-
lemmet i den Europeiske geoparken, og har besøk av 
mange geologer hver sommer. Grunnfjellet her er 1,5 
milliarder år gammelt. For 20 tusen år siden lå det to 
km is over Stangnes!

Vandringen starter
Den første delen av stien går langs den gamle hov-
edveien fra Stabbestad. Den er tydelig oppbygd i ter-
renget mellom sjøen og den nye veien. Ved Rosefjell 
starter en velbrukt sti som slynger seg utover mot 
Bjelkeviktjenna og Eklund. Kyststien følger de gamle 
stiene og veisystemene så langt det er mulig. Noen få 
steder er det laget nye traseer. 

Fra Eklund går turen over Skjørsvik til Strømtangen 
fyr. Fyret ble tent for første gang i oktober 1874. Nå 
er det automatisert, og fyrvokterboligen er feriested 
for kystverket. Det ligger nydelig til på svaberget med 
utsikt rett til havs. Her er det godt å sette seg ned 
med matpakka.

Stien fortsetter over svabergene. Følg blåmalte 
stein over Rapen til Ragnhildsvik. (Vær forsiktig i 
regnvær. Det kan være glatt!) I Ragnhildsvik finner 
en nesten alltid ly for vinden. Like i nærheten finnes 
en stor heller som også kan gi ly for regnvær.  Under 
denne helleren er det plass til  mange mennesker.

De blå merkene fører fram til Bekkevika og Myr-
stranda.  Både fra Myrstranda og Bekkevik er det 
mulig å ta seg opp til hovedveien dersom en må 
bryte turen. 

Fra Myrstranda går stien forbi Vosve og Grønsvik 
til Stølestranda. Stien går litt inne i skogen over 
Grønsvik, men et opplysningsskilt viser veien ned til 
en flott sandstrand. En tur dit anbefales!     

Følg skilt og blå merker på stein og trær.
Fra Stølestranda går merkene over Denofa-hytte-

feltet på Langholmen til hovedveien. Vær  
oppmerksom på utsiktsskiltet før Langholmen.  
Fra Kolberg er det 360 graders skue som gir utsyn 
over hele skjærgården. Litt av en rasteplass!

Kryss hovedveien og følg blåmerker over Fins- 
budalen til Rønningen og Stangnes.

Huset på Stangnes er åpent hver lørdag og søndag 
hele sommeren med salg av kaffe og vafler.

Huset er fra 1870-årene og er nå fredet. Det er 
Kragerø Turistforening som har ansvaret for stedet.

Salg av kart og lokalhistorisk litteratur.
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KRAGERØ KOMMUNE

KYSTSTIEN
I KRAGERØ

w
w

w
.jo

bb
pr

ofi
le

rin
g.

no
   

Te
ks

t o
o 

fo
to

: E
lse

 B
jø

rg
 F

in
st

ad

God tur!
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Hovedansvaret for arbeidet med kyststien:  
Kragerø kommune/Enhet for kultur
Kragerø Turistforening/Sam Lunøe/ 
Else Bjørg Finstad.  
 
Finansiert av Telemark fylkeskommune  
og Kragerø kommune.
 
Feil eller mangler vedrørende kyststien  
kan meldes til elsefins@online.no

Fra parkeringsplassen på Stangnes går kyststien 
videre til Rødal og Einarsholmen. Den går hele veien 
på blankskurte svaberg. Det er laget broer over kløf-
tene, og trapper der det er for bratt. 

Fra Einarsholmen går merkinga ut til Ellings-
vikveien. 

Like sør for Ellingsvika går grensa til Risør, og det 
er ikke kjent hvor langt nabokommunen er kommet 
med sin kyststi.  

Kragerø avslutter sin sti ved Ellingsvika. 
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