EIGERØY FYR I
EGERSUND
LUNSJPAKKE FRA
HOTELLET

Vi tilbyr våre gjester
å smøre med seg
lunsjpakker som kan
tas med på turer til kr
65,- pr stk.

FORSLAG TIL
PAKKELISTE
- Gode, vanntette sko
- Vindtette klær
- En sekk med
mat og drikke
- sitteunderlag
- kamera
- kart
- Godt humør 

Eigerøy fyr er en av de mest besøkte attraksjonene i Egersund. Det
var Norges første støpejerns fyr, bygget i 1853-54. Fyret ble reist for
å lose skipstrafikken langs en ugjestmild kyststrekning. Det
særegne og vakre kyst- og kulturlandskapet på Midbrødøya står i en
særstilling i fylkessammenheng. Beskyttet av en lav front av
opprevne og bølgeskurte klipper i sør og vest, ligger et intimt
landskap satt sammen av små teiger med innmark, myr, skog og
lynghei klemt inn mellom snaue bergknauser på nordsida av øya.
Den treløse og svært kuperte øya er skjøtet som beitemark i utallige
generasjoner av mange ulike gårder, noe som også er forklaringen
til alle grindene på vegen.
Ved den eneste naturlige havnen mellom Flekkefjord og Stavanger,
innenfor Eigerøy, ligger Egersund by.
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I 2005 kjøpte Eigersund kommune Eigerøy fyrstasjon (unntatt
fyrtårnet) av Kystverket. Formålet er at dette unike området skal
utvikles for å komme allmennheten til gode.
Geologien i Egersund er unik i verdensmålestokk. Anortositt bergarten vi har mest av - må du faktisk til månen for å se mer av på
et sted enn på Eigerøya! Historien begynte allerede for 1,5 milliarder
år siden, da rødglødende magma og himmelhøye fjell preget
grunnen i området. Gjennom millioner av år har isbreer formet det
karakteristiske landskapet vi har i dag.
Adkomst:
Fra Eigersund sentrum bruker du ca 10-15minutt med bil, ca 9,4km.
Kjør Jernbaneveien opp til Eie og ut videre over broa til
Eigerøyveien 502. Ta til høgre i rundkjøring, Ytstebrødveien 65.
Følg så veien forbi Skadberg langs sjøen og ta så av inn mot
Segleimsveien. Godt skiltet og lett oversiktlig parkeringsplass.
GPS posisjon N58 26.489 E5 53.195
Store deler av turen går på grusveg med unntak av siste 700m som
går på merket sti ned til fyrtårnet. Det vil være mulig å ha med
barnevogn frem til stien starter. Her er det også tilrettelagt for
turgåere. Du bør sette av 1,5 – 2 timer for å gå den totale lengden
på 4,6km tur/retur. Tekst utarbeidet av Kjersti Søyland Bye
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