
Steinvika og Langesunds-
tangen er unike naturområder 
med fossiler og sjeldne 
blomster, lav, sopp og insekter.

Langesundstangen is unique because of its fossils, 
calcareous bedrock, rare plants and military history.

Velkommen til 
Steinvika og Langesundstangen

The soil is very calcareous and many of the species found here are especially well 
adapted to calcareous conditions. Both reserves are popular with the locals and 
have been for a long time. At Langesundstangen there are still many signs of old 
military activity. 

Please help us take care of these special areas! Because the fossils and plants are 
very vulnerable to trampling, it is important that you stay on the footpaths. Camp-
fires are not allowed except in designated areas, marked on the map to the right. 
Enjoy your stay!

Jordsmonnet som dannes i området inneholder 
masse kalk. Derfor kan du finne mange arter av 
planter og sopp som har spesialisert seg på å leve her. 
Områdene har lang historie som friluftsområder for 
lokalbefolkningen. Langesundstangen har også mange 
synlige spor etter militær virksomhet.

Hjelp oss med å ta vare på stedet og naturen!  
Fossilene og plantene er svært utsatt for slitasje. 
Derfor er det viktig at du bruker hovedstiene. Det 
er forbudt å fyre bål bortsett fra på tilrettelagte 
bålplasser. Se kartet til høyre. God tur!
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Kartinformasjon / Map information 

Statens naturoppsyn Norwegian Nature Inspectorate Send SMS: + 47 950 01 881

Foto: Visit Grenland

Rik edelløvskog og krigsminner etter 2. verdenskrig på Langesundstangen.
Temperate forest and physical remains from WW2 at Langesundstangen.

Populær badeplass og fossiler i verdensklasse i Steinvika.
Popular shingle beach and world-class fossils in Steinvika.

Utedo
Toilet

Tilrettelagt bålpass
Designated campire spot

Søppeldunk
Garbage disposal

Informasjonspunkt
Information point

Utsiktspunkt
Viewpoint

Naturreservat
Nature reserve

Kyststi
Coastal path

Andre hovedstier
Other paths

www.fylkesmannen.no/vt

Parkering
Parking


