
Søndag 22. mai 
Kl.: 12.00
 
"En milliard år på en dag"
   - en botanisk og geologisk 
     rundtur

Sted: Rognstranda - 
         Rognsåsen

Landskapet med de bratte kan-
tene "flauane" er karakteristisk 
for Grenlandsområdet. Vi beveger 
oss gjennom en lang geologisk 
tidsperiode, fra dannelsen av våre 
eldste bergarter til nyere avset-
ninger. De glatte, isskurte svaber-
gene på Rognstranda er stort sett 
gamle gneiser. Fra svaberegene 
reiser det seg kalksteinsrygger. På 
Rognsåsen sees disse som stripete 
horisontale lag. Dette er lagvise 
kalkavsetninger fra tiden hvor disse 
områdene lå sør for ekvator og var 
endel av et stort hav. Mange fine 
fossiler finnes på Rognstranda og 
vitner om denne tiden. Kalkfjellene 
gir grunnlag til svært næringsrikt 
jordsmonn og kalkfuruskogen med 
sin rike undervegetasjon viser 
hvordan geologien er en viktig 
forutsetning. 

Geoparkguider: Henrik Heyer
       Trond Risdal

V møtes på Rognstranda v/ Ge-
oparkskiltene. Grillene tennes og 
det blir anledning for alle til å ta 
middagen ute etter turen. Også 
en fin anledning for dem som ikke 
går turen, men vil oppholde seg 
på Rognstranda. Fint for store og 
små!

Onsdag 25. mai
Kl.: 18.00

“Fra steinblokk til kjøkkenbenk"

Sted: Larvikittbruddet Johs. 
Nilsen og co, Tvedalen

Larvikitt er Norges nasjonalstein og 
dominerer i Larvik, og har en spen-
nende historie å fortelle rundt sin 
opprinnelse. Den er en meget pop-
ulær prydstein og eksporteres til 
hele verden. Larvikitt består nesten 
bare av mineraler fra gruppen som 
kalles feltspater. Det blå fargespillet i 
larvikitten skyldes en lysbrytingseffekt 
mellom to typer feltspater. For å få 
fram fargespillet er det viktig at alle 
steinblokker som skal brukes til pryd-
stein skjæres på riktig måte. Besøket 
vil gi et innblikk i prosessen fra uttak 
til videre bearbeiding, og gir en god 
bakgrunn neste gang man ser larvikit-
ten pryde og dekorere. 

Geoparkguide: Reidar Løvås

Vi møtes ved bommen til bruddet i 
Tvedalen. Turen er lett tilgjengelig, og 
ved behov kan man avtale kjøring inn 
i området.

Mandag 23. mai
Kl.: 18.00

”I våre forfedres fotspor"

Sted: Lerstang, Bergsbygda

Ta med familien inn i disse områdene 
og se hvordan våre forfedre innrettet 
seg med naturen som utgangspunkt. 
Områdene har vært tilholdsted for 
våre forfedre fra Steinalderen. Huler, 
hellere, steinsettinger og bygdeborgen 
“Slottet” hjelper oss å forstå hvordan 
de levde. Utsikten fra “Slottet” er vel 
verdt en tur, men man må regne med 
bratt oppstigning.

Geoparkguide: Jan Erik Tangen
Vi møtes på parkeringen på Brøndstad-
bukta.

Tirsdag 24. mai
Kl.: 18.00 

“Vårplantenes fest”

Sted: Frydentopp, Porsgrunn

I områder med næringsrik jord finner 
man svært ofte et stort artsmangfold, 
slik som på Frydentopp. Etter måneder 
med kulde og frost våkner plantene på 
ny, til en stor “vårplantefest”. Få med 
deg fargerike tepper av ulike vårplant-
er, noen sjeldenheter og mange gode 
gjengangere. Turen vil også ta for seg 
geologien, sett fra utsiktspunktet sam-
men med Grenlandshistorie og utgrav-
ninger i området. 

Geoparkguide. Kjell Ivar Brynsrud

Vi møtes på Vestsiden 
oppvekstsenter

EGN-UKA 22. - 29. mai
Alle geoparker i det europeiske 
nettverket (EGN) gjennomfører 
hvert år EGN uka. I tillegg til jevn-
lige turer i Gea Norvegica er det 
ekstra stor aktivitet denne uka. 
Turene er gratis og krever ingen 
påmelding, varighet omkring to 
timer eller mindre. Vel møtt!



Torsdag 26. mai 
Kl.: 18.00

“Fra istid til mangfoldig natur"

Sted: Mølen, Larvik

Mølen er endel av den store en-
demorenen, Raet som går rundt hele 
Skandinavia. På rullesteinsstranda kan 
vi finne bergarter fra store deler av 
sørøst Norge som har blitt ført med 
smelteelver. Med geologien som utgang-
spunkt byr Mølen på svært interessant 
flora, med mange skiftninger på korte 
avstander. Men også et rikt fulgeliv og 
arkeologi kjennetegner Mølen. Turen 
går gjennom Mølens stinett på kryss og 
tvers, det blir tid til stop og undring over 
naturens innretninger.  

Geoparkguider: Kjell Ivar Aadnevik
                           Tor Melseth
 
Vi møtes på parkeringen til Mølen.

Fredag 27. mai
Kl.: 18.00

“Det var engang en vulkan..”

Sted: Øvre Verket, Ulefoss

Geologisk er Fensfeltet ved Ulefoss 
verdensberømt. Det er restene etter en 
gammel utdødd kalksteinsvulkan, og 
bergartene som ble funnet ble oppkalt 
etter gårder i området. Fensfeltet har 
gitt utgangspunkt for jernutvinning, og 
industriproduksjon. Bosetning og kultur 
ble bygd ut fra dette. Øvre Verket er 
de gamle arbeiderboligene etter jern-
verksfolket, idag innredet til historiske 
håndtverkslokaler. Kafèen serverer retter 
med inspirasjon fra historien.

Geoparkguider: Sverre Aksnes 
                            Henrik Heyer

Vi møtes på Øvre Verket. Historisk og 
geologisk rundtur i området. Åpen kafè 
med servering, så legg fredagskvelden 
hit. 

Lørdag 28. mai
Kl.: 12.00

“Våre unike svaberg”

Sted: Stangnes, Kragerø

Grunnfjellet på Stangnes er blant våre 
eldste. Svabergene er mer enn 1,100 mil-
lioner år. Berggrunnen er sammensatt av 
mange bergarter, gjennom mange ulike 
geologiske prosesser. Området med et rikt 
mønster av ganger og årer i svabergene 
byr på flotte turer med sjøen og bølgene 
midt imot. For mange er nok områdene 
best kjent for bading og soling gjen-
nom sommervarme dager. Svaberg er et 
vanlig syn langs kyststrøkene i Norge, og 
innenfor Geoparken er områdene mange. 
Likevel er det uvanlig på verdensbasis, 
så med dette i minnet blir kanskje neste 
sommerutflukt ennå mer unik?

Geoparkguide: Else Bjørg Finstad

Vi møtes på parkeringen ved Stangnes.
Kafèen vil være åpen for salg.

Besøk en europeisk geopark

Det finnes mer enn 40 geoparker innenfor det euro-
peiske nettverket (European Geoparks Network). Finn 
ut mer om dem, og besøk en eller flere. 

www.europeangeoparks.org    www.geanor.no

Søndag 29. mai
Kl.: 12.00

“Med fakler i gruva”

Sted: Glasergruva, Skien

Ta med barna på oppdagelsestur til 
Norges eldste jerngruve. Vi tenner fakler 
og beveger oss innover i gruva, en 
spennende opplevelse for store og små. 
Magnetjernstein finnes på gruveveien, 
men hva er det?

Geoparkguide: Tormod Aulebo
Vi møtes på parkeringen, Hyniveien.


