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Dannet av magma – formet av istid…

Larvik kommune har en geologisk naturarv med UNESCO-status og er en del av
Gea Norvegica UNESCO Global Geopark. Landskapet i Larvik er dannet av prosesser
som godt kan beskrives som motpoler til hverandre. Denne brosjyren gir et lite
innblikk i Larviks eldgamle historie og inneholder forslag til steder å besøke.

Bergrunnen i kommunen er i underkant
av 300 millioner år gammel, dannet av
prosesser knyttet til vulkanisme (Osloriften).
De eldste vulkanene produserte basaltlava,
og slike lavastrømmer kan beskues på
Saltstein ved Mølen. Senere oppstod lavastrømmer som størknet til den sjeldne
bergarten rombeporfyr. Denne rødbrune
bergarten med hvite prikker kan sees i fosseparken i Kjærra. Her finner du også Geoparkens geologiske tidslinje (foto).

Larvikitten ble dannet i dypet under
vulkanene. Dette er Norges nasjonalbergart,
og den finnes bare her – i hele verden! Bergarten preger landskapet i form av blankskurte svaberg ved kysten og knallharde
koller lengre inn i landet. Larvikitten la også
grunnlaget for et industrieventyr i Larvik, og
regnes som en kronjuvel i norsk bergindustri.
Larvikitten kan oppleves på Rakke og Ula,
men også i gatebildet i Larvik, der den utsmykker en rekke av byens fasader.

Til høyre: Kneisende over Larvik by
ligger Bøkeskogen, flott turområde med
informasjonsskilt om natur- og kulturhistorie.
Under: Mølen – monument over istid og jernalder. Mølen er et fredet område. Det er
ulovlig å plukke stein, bygge varder
og groper eller klatre på røysene.

Istidene har stått for den videre utformingen av landskapet, og i Larvik finnes kanskje
de mest kjente sporene etter siste istid.
Rullesteinstranden på Mølen, bestående av
stein som isen brakte med seg, er en del av
Ra-morenen, som viser hvor iskanten lå for
11 700 år siden. Steinutstillingen på Mølen
forteller om mange av steinenes opphav
(foto). Raet kan følges tvers igjennom kommunen og danner et naturlig skille mellom
kystens jordbruk og innlandets skogsdrift.

Aktiviteter kan kombineres med naturopp-

levelser hvor enn du ferdes i Larvik kommune.
På kysten kan du bade, i Lågendalen (se foto)
kan du fiske og klatre, på Farris kan du padle,
og langs kyststien kan du vandre.
Skulle du ønske mer informasjon om landskapshistorien i Larvik, eller ønsker du å
bli med på en guidet tur? Besøk oss på
geoparken.no / facebook.

Dette bør du også få
med deg i Larvik…
Høyt & Lavt Vestfold – Skandinavias største klatrepark

med aktiviteter tilpasset alle nivåer. Her kan du klatre fra
tretopp til tretopp og teste en 382 meter lang zipline
over Numedalslågen. En helt spesiell naturopplevelse!

Berg gamle steinkirke – en vakker steinkirke bygget
av steinene isen etterlot seg. Kirken er en langkirke
bygget på 1100-tallet, og innfelt i kirkemuren kan man
se en runestein fra samme tid. Kirken ligger godt synlig
ved veien mellom Helgeroa og Stavern.

Nevlunghavn Bakeri & Conditori – et populært

håndverksbakeri i vakre omgivelser. Drevet på lidenskap
og kjent for sin gode atmosfære. Det perfektet stedet for
en pust i bakken etter et besøk på Mølen, vandring på
kyststien eller etter å ha vært på en av de mange
strendene i nærheten.

Rakke – svabergsområde ved Stavern med et av
Vestfolds mest spektakulære utsiktspunkter. Informasjonssenteret på Rakke forteller om stedets fascinerende
natur- og kulturhistorie. Kyststien som går forbi anbefales
– begge veier.
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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