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Hei

Nordsjøvegen er et samarbeidsorgan opprettet av og for kommunene langs kysten i Rogaland og Vest Agder.
Den strekker fra Kristiansand i sør, og til Haugesund nord.
Midt i denne traseen ligger Søgne kommune. Søgne kommune har en unik beliggenhet i Nordsjøvegens
trasse. Her ligger viktige attraksjoner og sentralt næringsliv.
Nordsjøvegens hovedformål er å fremme selve reiseruten.
Vi arbeider også for reiselivsnæringen i landsdelen, ved felles markedsføring, produktutvikling og andre
fellesoppgaver. Vi samarbeider med Visit Norway, USUS, Fjor Norge og alle destinasjonene i distriktet.
Hvert år lager vi en brosjyre for hele sørvest landet som oversetter til 3 språk: Norsk, Engelsk og Tysk. Den
distribueres til medlemskommunene, annonsører, brukes på messer i utland og til andre forespørsler. Den
kan leses her: https://issuu.com/designstrek/docs/nvg‐no17
Vi lager også et rundreisekart fra sørvest‐ Norge med kart og turforslag.
Se pdf‐vedlegg.
Vi setter opp nye skilt langs hele reiseruten, og tar ned gamle skilt. Vi har også laget skilt som vi ønsker satt
opp i Søgne kommune.
I 2016 laget vi en ny hjemmeside som presenterer alle medlemskommunene. Denne hjemmesiden
oppdateres hele tiden og er koblet opp mot Tellus som bla. USUS bruker.
Se gjerne her: http://www.nordsjovegen.no/hjem
I 2017 og 2018 skal Nordsjøvegen, sammen med BRKLYN og Philm Filmproduksjon, lage hele 9 filmer som
skal skape oppmerksomhet og synlighet for turistene.
Her blir alle medlemskommunene fra januar 2018 med.
Filmene skal være med på:
Skape lokal forankring og stolthet hos lokalbefolkning og politikere.
Vise til bærekraft og økonomi, da reiselivet bidrar med verdiskapning.
Gi selvtillit og tro på det genuine i reiseruten.
Sjekk gjerne denne lenken: https://www.facebook.com/nordsjovegen/
Nordsjøvegen er også på noen sosiale medier.
Her finner dere våre konto på forskjellige medier:
Pinterest https://no.pinterest.com/nordsjovegen/
Facebook https://www.facebook.com/nordsjovegen/
Instagram https://www.instagram.com/nordsjovegen/
Nordsjøvegen er avhengig av at kommunene langs Nordsjøvegen er med å støtter opp om Nordsjøvegen.
Nordsjøvegen ber om at Søgne kommune, vil vurdere å bli medlem.
Medlemskontingent er fastsatt til kun kr. 50.000,‐ pr. år.

Nordsjøvegen håper på en positiv tilbakemelding.
Ta gjerne kontakt.

Vennlig hilsen

Margareth Idsø
Daglig leder

Telefon: 47 30 70 75
E‐post: mi@nordsjovegen.no

Søgne kommune
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SØRVESTNORGE
SOUTHWEST NORWAY
Kart og turforslag
Start ferien din her www.nordsjovegen.no & www.sirdal.no
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SOGNDALSTRAND

NORDSJØVEGEN
Nordsjøvegen er reiseruten langs havet. To eller fire hjul. Det spiller ingen rolle. Nordsjøvegen byr på et
stort mangfold av opplevelser langs hele reiseruten.
Her ligger de, bygdene og byene langs Sørvestkysten, akkurat som de har gjort i hundrevis av år.
Stundom kan det virke som at tiden har stått stille og
at disse små stedene langs kysten ikke har oppdaget
den iherdige utviklingen som ellers raser verden
rundt.
Hvitmalte trehus, fargeglade båtstøer og sjøbuer,
gårdsbruk og bygdesentrum langs hele kysten.

Det er en karakteristisk arkitektur man finner langs
kysten av Sør-Norge, og kystkulturen med sine
tradisjoner går flere hundre år tilbake og gjør seg
fremdeles gjeldende mange steder i dagens mange
kystsamfunn.
Og her kan du finne det meste du kan ønsker deg
av en ferie. Shopping i koselige nisjebutikker, trange
gågater, små caféer og restauranter, hoteller med

særpreg, naturen som strekker seg fra kilometervis
lange strender til gammel skog, fjelltopper og
kulturlandskap, festivaler, konserter, teater og ballett.
Opplevelsene ligger som perler langs hele reiseruten,
for både voksne og barn. Ett tips er å bruke litt tid, og
mange stopp, mest fordi naturen er så overveldende
vakker. Nordsjøvegen leder deg på en reise i et herlig
mangfold, og et spennende stykke Norge.
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BRUFJELLHULENE

JÆREN

MIDGARDSORMEN

THE NORTH SEA ROUTE
The journey along the sea. On two wheels or four. It does not matter. There is a huge variety
of experiences to enjoy along the whole North Sea Route.
Here they lie, the coastal communities and towns
of southwestern Norway, just as they have done for
hundreds of years.
It sometimes seems as though time has stood still
and that these small places along the coast have yet
to be touched by the frantic development taking place
elsewhere in the word.
White wooden houses, colourful boathouses and
wharfside warehouses, farms and village centres dot

the whole coast. The coast of southern Norway has a
distinctive architectural style, and the coastal culture
and its centuries-old traditions are still very apparent
in many modern coastal communities
The North Sea Route should fulfil most of your
holiday wishes. Shopping in charming speciality
shops, narrow pedestrian streets, small cafes and
restaurants, distinctive hotels, natural landscapes that
extend for miles and miles – along beaches, through

old woodland and up to mountain tops – and cultural
landscapes, festivals, concerts, theatre and ballet.
Experiences for adults and children alike await
you like a string of pearls as you travel along the
route. We recommend that you take your time and
stop often – not least because the scenery is so
unbelievably beautiful. The North Sea Route takes
you on a journey that is wonderful in its diversity - a
journey through an exciting area of Norway.

RUNDREISEFORSLAG:
1. Kristiansand – Nordsjøvegen – Sandnes –
Ålgård – Byrkjedal – Tjørhom - Suleskarvegen Brokke – Bygland - Evje – Kristiansand. Varighet
ca. 5 -7 dager. Totalt ca. 649 km
Start turen i Kristiansand og følg 456, retning
Vågsbygd. Følg så videre Fv44, Nordsjøvegen
til Sandnes. Se egen reisebeskrivelse av
Nordsjøvegen.
Når en kommer til Sandnes, følger en E39 til
Ålgård og tar her av til Sirdal, Rv45 og opp
Suleskarvegen til Rysstad i Telemark. Her kjører en
Rv9 ned til Bygland og langs Byglandsfjorden til
Evje og videre til Kristiansand.

NORDSJØVEGEN
Følg E39 fra Kristiansand, retning
Vågsbygd. Følg så FV 456 videre til Søgne.
Følg deretter FV204 til du kommer til E39
igjen. Ta så retning Flekkefjord. Denne
følger du til Mandal sentrum.
Videre til Sånum og følg Hogganvikveien
via Lunde til du igjen kommer inn på E39.
Følg så E39 retning Flekkefjord. Kjør til
rundkjøring i Vigeland med symbolet
«Lindesnes Fyr». Ta Rv460, til Lindesnes
Fyr. Kjør ca. 15 km, til en kommer til
Spangereid. Her følger du Fv401 til Lyngdal
Videre følges Fv43 til Farsund. Fv43 følger

2. Kristiansand – Nordsjøvegen til Stavanger
– Rennesøy – Bokn – Karmøy – Haugesund
– Røldal- Haukeligrend – Hovden - Bykle Brokke – Bygland –Evje – Kristiansand.
Varighet 7- 10 dager. Totalt 863 km
Start turen i Kristiansand og følg Nordsjøvegen
(se egen beskrivelse) til Haugesund. Følg så E134
via Røldal til Haukeligrend. Følg så skilt med Rv9
retning Evje og Hovden: Følg så videre rv9 til Bykle,
Rysstad, Bygland, Evje og tilbake til Kristiansand.

du retning Vanse og Lista Fyr. Kjør så litt
tilbake og ta opp til venstre og følg Rv463
til Vanse. Her kommer en inn på Fv43 og
kjør denne til du får Fv465 og skilt til Åpta.
Der kommer du inn på E39 som du følger
til Flekkefjord sentrum. Herfra følger du
Fv44 mot Sokndal og til Egersund.
Følg Fv44 til Vigre i Hå. Der tar du Fv507 og
skilt til Orre, venstre side. Følg Fv510 til du
kommer til Bore. Følg så skilt retning Sola.
Ved Tjelta tar du til venstre ved skilt Vigdel.
Følg skilt til Ølberg til venstre, og første
veg til høyre. Kjør til T-kryss der du tar
til venstre, kjører mellom flyplassen og

Kart og turforslag
Start ferien din her www.nordsjovegen.no & www.sirdal.no

3. Kristiansand – Nordsjøvegen – Stavanger –
Haugesund – Røldal - Haukeligrend – Hovden –
Flateland – Høydalsmo - Seljord - Bø i Telemark
- Gvarv – Ulefoss – Langesund - Kragerø –
Arendal – Kristiansand. Varighet 10 -14 dager.
Totalt 1070 km
Start turen i Kristiansand og følg Nordsjøvegen
(se egen beskrivelse) til Haugesund. Følg så E134
via Røldal til Haukeligrend, Høydalsmo, Morgedal
og til Seljord. Følg så skilt Rv36 til Skien og Bø.
Kjør langs Seljordsvatnet og Seljordveien til Bø i
Telemark, via Ulefos, Skien. Ta så RV32 retning
Porsgrund og videre til Eidanger. Her tar en av
på E18 retning Kristiansand. Her anbefaler vi en
stopp i de hvite sørlandsbyene Kragerø, Risør.
Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand, før
en kommer tilbake til Kristiansand.

havet og fortsetter til du møter Rv509 og
tar på ny av til venstre. Når du kommer til
Stavanger, skal du følge skiltene for E39,
retning Haugesund.
Du følger nå E39 gjennom undersjøiske
tunneler til Rennesøy og til ferje fra
Mortavika som går til Arsvågen på Bokn.
Når en har passert Vestre og Austre
Bokn følger en E39 til en tar av til Rv47
retning Karmøy og Haugesund. Midt i
den undersjøiske tunnelen følger en skilt
Haugesund på Rv47. Vi anbefaler at en tar
en avstikker til Karmøy og Skudeneshavn.
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KJERAG

PREIKESTOLEN

SIRDAL / SULESKARVEGEN
Naturen venter. Villrein, klatrefjell, Norges flotteste motorsykkelvei og 5000 sauer i veien.
Om sommeren er det varierte terrenget i Sirdal en
fin base for vandrere. Stavanger turistforening har
1000 kilometer med merkede stier og mer enn 40
hytter i Sirdal og fjellområdene rundt, så her kan du
gå fra hytte til hytte eller bare ta en latmannstur rundt
hytteveggen. Hvis du følger stien fra Øygardstøl nær
Sirdal, kommer du til Kjeragbolten – en stor stein som
sitter klemt mellom to vertikale fjellvegger på mer enn
1000 meter. Er du tøff nok til å bli fotografert på selve
bolten?

Vil du heller klatre, er det mer enn 100 boltede
ruter i Sirdal. De største klatreområdene ligger i
Hunnedalen, Liland og Sirekrok. Her kan både
nybegynnere og erfarne sportsklatrere klatre og
buldre til pumpen tar dem.
Sirdal er den sørlige inngangsporten til den ville og
vakre Lysefjorden, med den smale Suleskarvegen
som en eventyrlig start på reisen inn i Fjord Norge.
Suleskarvegen svinger seg fra Rogaland i vest, over
fjellet gjennom Agder fylka og videre til Telemark- fra

livlig bymiljø til rotekte kultur og herlig høgfjellsnatur.
Suleskarvegen er sommeråpen og har sitt høyeste
punkt på 1050 m.o.h. Her er det også gjerne snø og
høye brøytekanter midt på sommeren.
Fra Suleskar er det kort vei til Lysebotn og de 27
hårnålsvingene. Her er også parkeringsplassen for
de som vil gå til Kjerag. Suleskarvegen inviterer til å ta
livet med ro, stoppe opp og sjå deg rundt.
OBS: Suleskarvegen er vinterstengt.

Gunhild Vevik /regionstavanger.com

BAKKE BRU, SIRDAL

SIRDAL / SULESKARVEGEN
Where nature awaits you. Characterised by high peaks and scenic lakes, Sirdal is a picturesque mountain
region in Southwestern Norway, offering year-round nature adventures.
In summer, the beautiful and varied walking terrain
in Sirdal makes it an ideal base for hikers of all
levels. The Stavanger Trekking Association (STF) has
an extensive network of marked trails in the Sirdal
area and neighbouring mountain regions. In total
the local hiking network consists of more than 1 000
kilometres of trails, with more than 40 cabins to stay
in. If you follow the marked trail from Øygardstøl near
Sirdal, you can reach the impressive Kjerag – a massif
towering 1.000 meters up from the Lysefjord.

If you rather feel like climbing a mountain, however,
more than 100 bolted routes can be found in
Sirdal. The largest climbing areas are located in
Hunnedalen, Liland and Sirekrok. Here you will
find plenty of options for both rock climbing and
bouldering – whether you are an absolute beginner
or hard-core athlete.
The Suleskar road, from Suleskar in Sirdal to Brokke
in Setesdal, is known as Southwest Norway’s highest
altitude road connection, with the road’s highest point

reaching 1050 metres above sea level. The road offers
a varied scenery and has become an eldorado for
motorbike enthusiasts. Big attractions like the Pulpit
Rock, Kjerag and Byrkjedalstunet are all within reach.
Sirdal is a paradise for those who like to engage
in outdoor activities like hiking, canoeing, climbing,
biking, hunting and fishing.
So take your time, look around and enjoy your trip!
OBS: The scenic road Suleskarvegen closes in the
winter.
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VERFTET NY- HELLESUND

02

TLF. +47 975 46 016

Midt i Sørlandets flotteste skjærgård like utenfor
Kristiansand. 19 moderne og komfortable
leiligheter. Opplevelsen er like fantastisk vinter
som sommer. www.nyhellesund.com
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GRAND HOTELL EGERSUND
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BYRKJEDALSTUNET
TLF. +47 51 61 29 00

Mat, historie og den ekte opplevelsen.
Byrkjedalstunet er et hotell hvor maten, historien
og den jordnære, ekte opplevelsen står i sentrum. Eget lysstøperi. www.byrkjedalstunet.no
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An open and sunny camping in a beautiful
scenery along E-39, close to Kristiansand.
Excellent stop before and after the ferry to
Denmark. www.sandnescamping.com
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STEINSNES CAMPING EGERSUND

Sykling på skinner er en kjempegøy familieaktivitet. Opplev fantastisk natur og arkitektur
mens du sykler innover den gamle jernbanen.
www.flekkefjordbanen.com
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JOKER SINNES
TLF. +47 38 37 13 54

Vi tror på god, gammeldags service og her
treffer du kjøpmannen blant hyllene med varer
og bak kassen. Vi ønsker deg velkommen
joker.no/Finn-butikk/Joker-Sinnes/

GJESTAL BUTIKK OG KRO
TLF. +47 51 61 22 10

TLF. +47 974 00 966

Et rimelig overnattingstilbud langs
Nordsjøvegen. Her kan du leie hytte eller
komme med eget telt, campingvogn eller bobil.
Velkommen. www.steinsnescamping.no

FLEKKEFJORDBANEN AS
TLF. +47 938 98 243

TLF. +47 988 87 366

TLF. +47 51 49 60 60

Velkommen til et sjarmerende hotell med
atmosfære fra 1895 - midt i hjerte av Egersund.
101 rom, parkering, restaurant/bar og et anerkjent kjøkken. www.grand-egersund.no

SANDNES CAMPING MANDAL

Garn fra Gjestal, Dale, Du Store Alpakka.
Tradisjonelle gensere og kofter. Souvenir. Kafe
med middag, påsmurt og softis. Åpent hver
dag. www.gjestal.no
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SAGENESET FERIESENTER
TLF. +47 38 37 13 00

Midt i elva, og midt i smørøyet for naturopplevelser du aldri glemmer. Våre hytter har et røft
villmarkspreg utvendig og har høy standard
ellers. www.sageneset.no
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SIRDAL HUSKYFARM
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SIRDAL SKISENTER

Hotellet har 65 rom, eget svømmebasseng og
sauna, pub og en restaurant med fokus på det
beste sør-vest Norge kan tilby av ferske råvarer.
www.hotelsirdal.no
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TLF. +47 51 20 81 80

Stolheis frakter deg til storslått utsikt over
Sirdalsheiane. Gå på sti/grusvei ned, familievennlig sykkelløype og du kan også fiske og
bade. Book overnatting www.sirdalbooking.no
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NESET CAMPING
TLF. +47 37 93 42 55

Neset er en rolig 4-stjerners campingplass
med svært mange stamgjester. Vi har 31
campinghytter til utleie og over 200 plasser
med strømtilkobling. www.neset.no
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SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER

Suleskard hyttefelt ligger ca 2 timers kjøring fra
Stavanger, og ca 1,5 km fra krysset ved Fjellbutikken. Hyttene til Suleskard Fjellsenter er nye
og moderne. www.suleskard.no
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TLF. +47 37 93 61 30

Sølvgarden ligg i idylliske Setesdal blant fossar
og fjell. Her kan du slappe av i rolege omgjevnader, nyte flott natur, oppleve kultur og
tradisjonar. www.solvgarden.no
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TROLLAKTIV
TLF. +47 37 93 11 77

Rafting, Klatrepark, Bike park, Paintball, pluss
mange flere spennende aktiviteter. Overnatting.
Pakketurer for hele familie. 1 time til Dyreparken. www.trollaktiv.no

SULESKARD FJELLSENTER
TLF. +47 38 37 11 13

TLF. +47 38 37 74 00

TLF. +47 482 86 044

Sirdal Huskyfarm tilbyr hundekjøring hele året.
Familievennlig aktivitet med 40 trygge og
sosiale polar hunder er klar til tur i rundløyper
på gården. www.sirdalhuskyfarm.no

SIRDAL HØYFJELLSHOTELL

REVSNES HOTELL
TLF. +47 37 93 46 50

God mat og idyllisk beliggenhet ved Byglandsfjorden i Setesdalen. Veldig mange spennende
aktivitetstilbud for barn og voksne innen kort
avstand. www.revsneshotell.no
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HARALDSHAUGEN CAMPING
TLF. +47 52 72 80 77

Campingplassen med fantastisk havutsikt,
naturskjønne omgivelser, flotte turløyper,
fiskemuligheter og kun 2 km fra sentrum.
www.hhcamping.com
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TELEMARKSKANALEN

VIDAR ASKELAND - VISITNORWAY.COM
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GAUSTADBANEN KABELBANE

IAN BRODIE/VISITRJUKAN.COM
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RISØR HOTELL

Hotellet på bryggekanten i sentrum av Risør.
Med Risør Akvarium som er sørlandets eneste
saltvannsakvarium som nærmeste nabo
www.risorhotel.no

PREIKESTOLEN

KJERAG

LINDESNES FYR

TROLLTUNGA

SVEINUNG KLYVE / WWW.FJORDNORWAY.COM

TLF. +47 37 14 80 00

