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Turer med guide i Geoparken 2016

FØLG MED PÅ VÅRE HJEMMESIDER, DET KAN OGSÅ BLI TILBUD     OM ANDRE TURER ENN DE SOM ER TATT MED PÅ DISSE SIDENE

Lørdag 30. april kl. 13.00–14.00 - TurisT i egen by - Skien
Bli med på byvandring i Skiens natur- og kulturhistorie. 
Oppmøte: Rådhustrappa Skien. Guider: Tormod Aulebo og Else M. Skau

Onsdag 11. mai kl. 18.00–20.00 - Fuglesang på Jarseng - Skien
Geologi, kulturlandskap og fuglesang på Jarseng. Her får man presentert en del av Gren-
lands dramatiske naturhistorie samtidig som man lytter til- og identifiserer vårens fugler.
Oppmøte: Parkeringsplassen på Jarseng. Guider: Jan Erik Tangen og Kristin Rangnes

Onsdag 25. mai kl. 18.00–20.00 - FensFelTeT og TuFTesTollen - Ulefoss 
Turen går på Geoparkstien fra Øra til Fensfeltet og Tuftestollen. Dette er området for  
spennende naturhistorie om Fen-vulkanen, jernverkshistorie og gruvesamfunnet på  
Ulefoss. Oppmøte: Geoparkskilt Øra rasteplass.  
Guider: Jon Harald Aspheim og Kristin Rangnes

Torsdag 26. mai kl. 18.00–20.30 - KJempa bygdeborg - Skien
En 1000 år gammel bygdeborg i naturskjønne omgivelser og nabo til brannstasjonen,  
beliggende der Skiensvassdraget og Gjerpenvassdraget møtes. Dette er et betydelig 
fornminne i et geologisk spennende område på grensen til Oslofeltet. Her er spor etter 
innlandsisen, forkastningsdal og store løsmasseavsetninger! Rusleturen i lett skogsterreng 
tar inntil tre timer.  
Oppmøte: utenfor Plantasjen. Guide: Tormod Aulebo

Søndag 12. juni kl. 10.00–16.00 - FyreTs dag på langøya - Bamble  
Langøya ved Langesund ble dannet dengang Norge lå sør for ekvator. Over hele øya kan 
vi finne spor og fossiler fra denne perioden. Det blir bl.a. kultursti for barn, fiskekonkurran-
se for barn under 15 år, guidet tur med tema geologi og naturhistorie, salg av kaffe mm. 
Arrangør: Langesundsfjordens Kystlag i samarbeid med Geoparken og Bamble Turlag. 
Ferge fra Cudrios brygge i Langesund til Langøya kl. 10.00–11.00. Voksne kr. 30,- tur/retur, 
barn under 15 år gratis. Guide: Kristin Rangnes

Tirsdag 14. juni kl. 19.00 - Kragerø Før mennesKene - Kragerø
KRAGERØ FEIRER I ÅR 350 ÅRS JUBILEUM! 
Landskapet i Kragerø er et resultat av en spennende og lang geologisk historie, som  
inkluderer vulkanisme, kjempemessige fjellkjeder. Resultatet av disse prosessene har gitt 
næringsgrunnlag gjennom mange hundre år.  
Foredrag på Kragerø bibliotek. Ved Kristin Rangnes og Sverre Okkenhaug

Bli med våre dyktige geopark-guider på spennende og lærerike turer! 



FØLG MED PÅ VÅRE HJEMMESIDER, DET KAN OGSÅ BLI TILBUD     OM ANDRE TURER ENN DE SOM ER TATT MED PÅ DISSE SIDENE

Lørdag 18. juni kl. 11.00–14.30 - båTTur i sKJærgården - Porsgrunn 
Sightseeing i skjærgården med M/S Dikkon. Båttur med natur-, geologi- og kultur- 
historie. Verdens første funn av thorium ble gjort på Løvøya.  
Båtturen koster: Pensjonister kr. 100,- barn kr. 50,- og voksne kr. 150,-.  
Vi serverer kaffe, men ta med niste eller det du ønsker å spise og drikke under turen. 
Oppmøte: Langbrygga i Brevik.  
Påmelding til mette@visitgrenland.no eller tlf. 976 97 157.  
Guider: Kristin Rangnes, Jan Erik Tangen og Lars Christian Løken

Søndag 19. juni kl. 12.00–14.00 - VillblomsTens dag - Steinvika  
og Langesundstangen 
Bli med på en geologisk og botanisk tur i samarbeid med Botanisk Forening.  
Langesundstangen er et av de rikeste botaniske områdene i Grenland. Kalkgrunnen 
sammen med et tilnærmet oseanisk klima, gir en spesiell flora.  
Oppmøte: Parkering i Steinvika. Guider: Henrik Heyer og Bjørn Erik Halvorsen fra  
Telemark Botaniske Forening 

Torsdag 7. juli kl. 18.00–20.00 - KysTsTien Ved raKKe - Stavern 
Tur i kystlandskap med karakteristiske isskurte svaberg, mangfoldig botanikk  
og spennende historie langs kyststien på tidligere militært område. 
Oppmøte: P-plass for Kyststien på Rakke. Guide: Kjell Einar Aadnevik

Onsdag 13. juli kl. 16.15–18.15 - øya som sTeg opp aV haVeT - 
Jomfruland, Kragerø
En geologisk sommertur gjennom istid og landheving til sommerparadis på Jomfruland. 
Ferge fra Kragerø kl. 15.15 med retur kl. 18.30. Turen starter ved geoparkskiltene på 
Tårnbrygga. Guide: Kristin Rangnes 

Torsdag 4. august kl. 18.00–20.00 - Fra isTid Til mangFoldig naTur - 
Mølen, Larvik
På Mølen kan du oppleve et unikt kystlandskap der Raet forsvinner ned i havet. Her 
forenes en dramatisk geologisk fortid i form av vulkanisme og istid med gåtefulle røyser 
fra jernalderen – en kombinasjon som gir stedet en helt spesiell karakter.  
Oppmøte: P-plass på Mølen. Guide: Kjell Einar Aadnevik

Søndag 7. august kl. 11.00–14.30 - båTTur i sKJærgården - 
Porsgrunn 
Se øvrige opplysninger om turen øverst på siden, under Lørdag 18. juni.  
Turen er identisk med denne, bortsett fra dato.  
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Våre turer er gratis og uten påmelding, om annet ikke er nevnt.  
Turene forutsetter ingen forkunnskaper. Husk gode sko!  



Gea Norvegica Geopark har som mål å spre kunnskap om vår geologiske natur- 
arv og hva den har betydd for bosetting, næringsliv og kultur. I dette inngår å 
synliggjøre samspillet i naturen, samt å vise de små og store sammenhenger 
som har formet, og som fortsatt former vårt varierte distrikt – fra fjell til kyst. 

Forhåpentligvis vil dette også bidra til å gjøre den 
enkeltes naturglede enda større!

Gea Norvegica Geopark er tatt opp i UNESCO Global 
Geoparks, et nettverk av 120 geoparker i 33 land.

Ved spørsmål om Turene KonTaKT oss på:  
post@geanor.no 
eller telefon: 913 88 445
eller besøk oss på Porselensfabrikken,  
Porselensveien 6A, 3920 Porsgrunn

GEA NORVEGICA
GEOPARK

Lik oss på facebook 
                    www.facebook.com/Geanor

Mer informasjon finner du på  
www.geoparken.no og på facebook 

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark 


