KRAGERØ KOMMUNE

KYSTSTIEN
I KRAGERØ
FOSSING - HELLE

KRAGERØ TURISTFORENING

Arbeidsgjengen har laget ny bru over Barmselva.

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 asfalten, 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 Fossingveien. Derfra er det noen hundre
meter opp til Mørkvikveien
Blåmalte steiner viser
og Bjelkevika der skogstien
vei. Ved stidele er det
retningspiler.
begynner.

Halsen.

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 Soppekilen. Her går stien i en bue opp på et høydedrag

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

Hegrefjell 100 moh. Foto: Morten Rugtveit

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.

Sam Lunøe/Kragerø kommune
Else Bjørg Finstad
JobbProfilering, Kragerø
Fra Soppekilen
Delecto A/S
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På veien mot Strand går du langs en solid steinmur. Den er
rester etter iseksporten her i distriktet. Flere steder i terrenget 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.

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 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 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.

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 bussterminal).
Velger en å gå fra Helle, starter stien på Måneliheia. 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 bedriften Esset.
Herfra må vi gå på gangstien langs hovedveien til
Helle Jernindustri.

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.

.

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.

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 skråningen 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 Kragerøveien 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 Steinmann. Flott utsikt over Kragerø og skjærgården!

Fra Steinmann går vi over Mellomheia og Skriverheia, 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.

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

Steinmann.

Fra brygga går ferja til Stabbestad og øyene.

Sam Lunøe/Kragerø kommune
Else Bjørg Finstad
JobbProfilering, Kragerø
Kragerø-Berg museum
Delecto A/S
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Bjelkeviktjenna.

Stabbestad – Ellingsvika (ca.18 km)
Denne delen av kyststien starter fra kaia på Stabbestad. 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 Stabbestad 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 Stabbestadbrygga. Skyss må avtales på forhånd.

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 innlemmet 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 hovedveien fra Stabbestad. Den er tydelig oppbygd i terrenget 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.

Strømtangen fyr.

Rapen.

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 Myrstranda. 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-hyttefeltet 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 Finsbudalen 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.

Grønsvik.

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

Stangnes.
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