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Kyststien på Listahalvøya

Snekkestø

går gjennom Sørlandets rikeste kystnatur;
fra bratte klipper og vestlandsnatur nord
for Jøllestø til 15 km rullesteinstrender
og 10 km sandstrender lenger sørøst.

Jøllestø
Stavstø
Verevågen

Langs kyststien vil du

The coast trail in the Lista peninsula

is located in the most beautiful and diverse
coastal scenery of Southern Norway; from the
steep cliffs north of Jøllestø to 15 km pebble
beaches and 10 km sandy beaches further
southeast.
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Husebysanden - Lomsesanden

1,5 km / 30 min

Husebysanden - Havik 		

3,8 km / 75 min

Rundtur Kongeveien-Husebysanden 3,1 km / 45 min

Lister Friluftsråd

Along the coast trail you will

oppleve spesielt verdifull natur med sjeldne
planter, fugl og landskap. I tillegg vil du oppleve
levende matproduksjon med produktive åkre,
enger og beiter med husdyr. Vær med å ta vare
på disse verdiene ved å:
• Respektere båndtvang
• Lukke igjen grinder etter deg
• Unngå bruk av engangsgrill

experience the exceptionally valuable nature
with rare plants, birds and landscape. You will
also experience live food production with crop
fields, meadows and grazing livestock. Partake
in preserving these values by:
• Keeping your dog on a lead
• Close the gates to pastures behind you
• Avoid using disposable grills

Fugle- og plantefredning

Bird and plant conservation

Lista er blant Norges viktigste trekk- og overvintringsområder for fugler. Området er viktig
i europeisk sammenheng. Flere områder langs
kyststien er vernet for å bevare fuglelivet.
Naturen kan være sårbar, ta vare på den!

The Lista peninsula is among Norway’s most
important migration and overwintering areas
for birds. Several areas along the coast trail are
protected to preserve the bird life. The nature
can be vulnerable, please take care of it!

