
Blåmerkene står tett, så det skulle være lett å finne 
fram. Du går over Bråten og Tangen med fin utsikt ut 
Fossingfjorden. Underveis går du over en stor plen, 
nyklipt og fin, der mange vegrer seg for å gå, men 
fortvil ikke, passeringa er klarlagt med grunneier. 

Turen går videre, litt på grusvei, men mest på sti. 
Du går opp langs Barmselva og over brua til veien 
mot Valsund. Over Skippervik og Dyvika til Soppe-
kilen. Her går stien i en bue opp på et høydedrag 

Kyststien i Kragerø går fra Bamble grense i  
nordøst til Risør grense i sør. Til sammen er den 41 
km. Stien er delt i tre distanser: Fossing – Helle, Helle 
– Kragerø og Kragerø – Ellingsvika.

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

Ideen med en slik sti var å bruke de gamle  
veisystemene 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 den ligger under private brygger 
og plener. Derfor har kragerøstien store buer. 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.

Du kan starte hvor som helst på stien ved ett eller 
annet blått merke. De fører fram til et utgangspunkt 
eller et endested. Men det er vel kanskje det lureste 
å starte i en ende, for eksempel i Fossing.

Det har vært en lang prosess for å få fram en kyststi 
fra Bamble til Kragerø. 
De  gamle sti/veisystemene er fulgt så langt det er 
mulig, men enkelte steder er det laget nye stier. 
Ryddegjengen har vært grupper fra Delecto under 
ledelse av Vidar klausen.

De har gjort en flott jobb, selv om det kunne være 
tøft å komme seg gjennom busk og kratt. Finpussen 
ble tatt med rive, stiene snor seg som parkveier 
innover i skauen. 
Kyststien i Kragerø er delt i tre. Den blir for lang å gå i 
sin helhet på en dag (41 km.)

Den første delen starter i Fossing, egentlig ved det 
nedlagte Fossing Bruk, men for å slippe å gå asfal-
ten, er det greit å begynne ved Mørkvikveien. Ved 
Bjelkevik finner du stien som 
går mot Bråten og Tangen. Følg 
de blå merkene som er malt på 
trestammer eller steiner.

Fossing – Helle
Blåmerkene starter ved Fossing 
tresliperi (nedlagt) på Fossing-
veien. Derfra er det noen hundre 
meter opp til Mørkvikveien 
og Bjelkevika der skogstien 
begynner.

Bråten.

Fin vei langs Soppekilen. Turen her gir ro i sjelen. Det er 
lett å gå, og du finner mange rasteplasser. 
Foto: Morte Rugtveit

Arbeidsgjengen har laget ny bru over Barmselva. 
Hegrefjell 100 moh. Foto: Morten Rugtveit 

Blåmalte steiner viser 
vei. Ved stidele er det  
retningspiler.

God tur!
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Feil eller mangler vedrørende kyststien  
kan meldes til elsebfins@gmail.com

mot stien til Hegrefjell, og er en flott liten «ekstratur» 
med fin utsikt. En rast her er å anbefale. 

Videre følger du sjøkanten langs Soppekilfjorden 
opp Klova til Holter. Her går du ca. 400 meter på vei 
før vi finner merket sti over til Skotmyr og veien til 
Vestre Borteid. Her slutter denne biten av kyststien. 
Det er mulig å gå til Helle. Det er 3 km på asfaltert 
vei.

Avslutningen på denne turen er noen meter 
grusvei. Den fører ned til Fossingveien. Her er det 
mulig å ha en bil stående. (frakt med bil til start og 
endepunkt må enhver lage avtale om).  
Fra Helle går det buss til Kragerø. 

Turen Fossing – Helle kan du like gjerne gå  
motsatt. Stien er merket i begge retninger.
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FOSSING - HELLE  
Fra Mørkvikveien til Vestre Borteid ca 9,5 km, 3-4 timer 

KYSTSTIEN
KRAGERØ




