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Der ulike verdener møtes…

Bamble kommune har en geologisk naturarv med UNESCO-status og er en del av
Gea Norvegica UNESCO Global Geopark. Vest i kommunen finner man det blankskurte grunnfjellet, og i øst består landskapet av skrånende, lagdelte bergarter.
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Grunnfjellet inneholder de eldste delene

av naturhistorien i Bamble. Disse stripete
gneisene ble dannet for så mye som 1500
millioner år siden og la blant annet grunnlaget for områdets rike gruvehistorie, som
strekker seg flere hundre år tilbake i tid.
På Rognstranda kan disse eldgamle bergartene studeres i detalj.

Ved Høgenhei sees brattkanten som

markerer et skille i landskapet. Her sees
bergarter som kalksteiner og skifre – i
horisontale lag. Disse bergartene utgjør det
som for cirka 450 millioner år siden var en
tropisk havbunn. Bli bedre kjent med tropehavet og det yrende dyrelivet som fantes
der – i Steinvika i Langesund.

Til høyre: På Rognstranda sees kontrasten
i Bambles landskap tydelig. Grunnfjellet
nærmest er hele 1000 millioner år eldre
enn kalksteinene i skrenten bak.
Under: Steinvika – en gang et tropisk hav

Langesundsfjorden har en helt spesiell

plass i manges hjerter. Regionalt kjent
for kystkultur og sommeridyll, men også
internasjonalt kjent for sitt høye innhold
av sjeldne mineraler. Mer enn 170 ulike
mineraler finnes her, flere av dem funnet
og beskrevet for første gang i verden.

Langs kyststien får man et godt overblikk

over det mangfoldige landskapet i Bamble.
Her finnes mange godbiter å oppdage.
Skulle du ønske mer informasjon om landskapshistorien, eller ønsker du å bli med på
en guidet tur? Besøk geoparken.no eller følg
oss på facebook.

Dette bør du også få
med deg i Bamble…
Langøya – en av flere perler i Langesundsfjorden. Her

finner du restauranten på Langøya Hovedgård, sandstrender og turmuligheter. Lengst syd på Langøya ligger
det vakre fyret, herfra kan du skue utover Skagerrak.

Valle – tettsted sør i Bamble. Dette er et naturlig

utgangspunkt for videre oppdagelser i skjærgården. Her
får man kjøpt is og proviant før taxibåtene frakter deg
dit du måtte ønske i øyriket.

Langesund – et sted å nyte sol, sommer og kystkultur.

Her kan du rusle i små gater med mye historie. Opplev
autentiske Langesund Landhandleri og Langesund
Ostemakeri.

Havparadiset i Hafsund – vertshus på Kjønnøya

mellom Langesund og Kragerø. Arrangementer og
overnatting hele året. Sommersesong med restaurant
fra juni til august.

Tar du et flott bilde, så del det gjerne på #geanorvegica
Gea Norvegica UNESCO Global Geopark er et område med en spennende og spesiell geologi

og natur- og kulturhistorie. Geoparken er et avgrenset område på 3000 km2 i Vestfold og Telemark fylke og innbefatter kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien.
I november 2015 vedtok UNESCO en ny, såkalt «site designation», UNESCO Global Geoparks, og Gea
Norvegica Geopark fikk dermed utmerkelsen UNESCO Global Geopark.

Lik oss på facebook
www.facebook.com/Geanor

Kontakt oss på:
post@geanor.no
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