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Turer med guide i Geoparken 2015
Bli med våre dyktige geopark-guider på spennende og lærerike turer!
Lørdag 9. mai 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

Mandag 11. mai kl. 18.00–20.00 - Fuglesang
Porsgrunn

ved

Kverndammen -

Naturhistorie og geologi i variert vegetasjon mens vi lytter til fjærkledte artister som
slynger ut vårens melodier.
Oppmøte: Tørmo kapell. Guider: Jan Erik Tangen og Mona Holte

Tirsdag 19. mai kl. 18.00–20.00 - Larvikitt,

vår nasjonalbergart

- Larvik

Larvikitt finnes nesten bare i Larvik og er en ettertraktet fasadestein verden over. Bli med
opp i de mektige bruddene og se industrien fra innsiden.
Oppmøte: Bommen ved Svartebukt i Tvedalen. Guider: Reidar Løvås og Kristin Rangnes

Onsdag 3. juni kl. 18.00–20.00 - Fensfeltet - Ulefoss
Turen går på geoparkstien langs Norsjø, fra Øra til den nord-vestre delen av Fensfeltet
med besøk i Tuftestollen. Dette er området for spennende naturhistorie om Fen-vulkanen,
jernverkshistorie og gruvesamfunnet på Ulefoss.
Oppmøte: Geoparkskilt Øra rasteplass v/rv.36. Guider: Jon Harald Aspheim og Helge Støren

Søndag 14. juni kl. 12.00–14.00 - Villblomstens

dag

- Steinvika

Bli med på en geologisk og botanisk tur til Steinvika og Langesundstangen. Dette er et
av de rikeste botaniske områdene i Grenland. Turen er i samarbeid med Botanisk Forening.
Oppmøte: Parkering i Steinvika.
Guider: Henrik Heyer og Bjørn Erik Halvorsen fra Telemark Botaniske Forening

Onsdag 1. juli kl. 14.00–16.00 - Langøya - Bamble
Naturhistorisk tur på Langøya med kortreist lokalmat. Langøya ble dannet den gang Norge
lå sør for ekvator. Over hele øya kan vi finne spor og fossiler fra denne perioden. Reservér
bord på Langøya hovedgård, tlf. 95 55 79 20. Ref. «geopark» ved bestilling.
Ferge går fra Langesund kl. 13.30. Det kan forekomme endringer i fergetider, så følg med
på www.geoparken.no.
Turen starter fra bryggen til Langøya Hovedgård kl. 14.00. Guide: Mona Holte

Tirsdag 7. juli kl. 18.00–20.00 - Øya
Jomfruland, Kragerø

som steg opp av havet

-

En geologisk sommertur gjennom istid og landheving til sommerparadis på Jomfruland.
Turen starter ved geoparkskiltene på Tårnbrygga. Guide: Kristin Rangnes

GEA NORVEGICA GEOPARK HAR IKKE ÉN INNGANG OG ÉN UTGANG

Tirsdag 14. juli kl. 18.00–20.00 - Fra
Mølen, Larvik

istid til mangfoldig natur

-

På Mølen kan du oppleve et unikt kystlandskap der Raet dukker ned i havet. Mølen er
et resultat av tidligere tiders vulkanisme og istid samt kulturhistorie.
Oppmøte: P-plass på Mølen. Guide: Kjell Einar Aadnevik

Mandag 27. juli kl. 18.00–20.00 - Kyststien

ved

Rakke - Stavern

Rakkeområdet – kystlandskap, geologi, botanikk og historie langs kyststien på tidligere
militært område.
Oppmøte: P-plass for Kyststien på Rakke. Guide: Kjell Einar Aadnevik

Onsdag 29. juli kl. 18.00–20.00 - Øya
Jomfruland, Kragerø

som steg opp av havet

-

En geologisk sommertur gjennom istid og landheving til sommerparadis på Jomfruland.
Turen starter ved geoparkskiltene på Tårnbrygga. Guide: Kristin Rangnes

Lørdag 22. august kl. 10.00–14.00 - Kanalvandring - Ulefoss
Bli med på tur langs kanalen fra Ulefoss til Vrangfoss. Vi går Skarvegen via Ulefos
Hovedgaard til Vrangfoss. Retur med rutebåt fra Vrangfoss (på egenhånd), evnt.
organisert skyss tilbake til Ulefoss eller til fots med guide.
Oppmøte: Ulefoss sluser. Guider: Per Bjørn Solvang og Helge Støren

Fredag og lørdag 28. og 29. august kl. 13.00–14.00 - Mersmak - Skien
Bli med på byvandring i Skiens natur- og kulturhistorie. Turene arrangeres i samarbeid
med Mersmak.
Oppmøte: Rådhustrappa. Guider: Tormod Aulebo og Else M. Skau
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Onsdag 2. sept. kl. 18.00–20.00 - Industri
på Fossum - Skien

og naturressurser

Vi går tur på Fossum fra skogen der malmen kom ned og gjennom jernverkstomta til
Langebru: Godsets og Jernverkets naturlige forutsetninger – natur, geografi og
virksomheten i området gjennom flere hundre år.
Oppmøte: Fossumbrua. Guide: Tormod Aulebo

Lørdag 5. sept. kl. 12.00–14.00 - Den
dominerte byen - Porsgrunn

gang skuter og sjøfart

Byvandring i Porsgrunns natur- og kulturhistorie. Vi starter ved rådhusplassen og
ender opp på Sjørfartsmuseet og DuVerden. Kafeen er åpen, og de som vil kan fortsette
samtalen her.
Oppmøte: Rådhusplassen. Guide: Kjell Ivar Brynsrud
Våre turer er gratis og uten påmelding, om annet ikke er nevnt.
Turene forutsetter ingen forkunnskaper. Husk gode sko!

DU LØSER IKKE BILLETT, OG HER ER DET ER INGEN STENGETID!

Gea Norvegica Geopark
Gea Norvegica Geopark har som mål å spre kunnskap om vår geologiske naturarv 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.
Gjennom allsidig informasjon i brosjyrer og på internett, arrangement og ved
guidede turer til utvalgte lokaliteter, søker GeoGEA NORVEGICA
parken å skape engasjement og forståelse for en
GEOPARK
naturarv vi alle deler, og som omgir oss daglig.
Forhåpentligvis vil dette også bidra til å gjøre
den enkeltes naturglede enda større!

Gea Norvegica Geopark er den første geoparken i Norden
med medlemsskap i «European Geoparks Network»
og «Global Geoparks Network». Disse nettverkene er
støttet av UNESCO og omfatter 112 geoparker, fordelt
over hele verden.

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

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

Lik oss på facebook
www.facebook.com/Geanor

Følg med, det kan også bli tilbud om andre turer enn de som er tatt
med i denne brosjyren.

