
TURFORSLAG: Sherpastien ved Nebba 

Opplev den nye sherpastien ved Nebba – dette er stibyggerkunst på 
et nivå man sjelden ser maken til i Norge, og den nye kyststitraseen 
kan bare beskrives som en attraksjon for dette vakre kystområdet. 
Det er en enestående jobb som er gjort – siden sherpaene startet 
torsdag 17. oktober  er det transportert inn 240 tonn skiferstein fra 
Vinje i Telemark, i tillegg har steinleggerne brukt anslagsvis 50-60 
tonn stein som de har gravd opp eller funnet langs stien. Totalt er 
det lagt 278 trappetrinn som utgjør nærmere 250 meter av traseen. 
Dette er gjort for hånd – kun med enkle redskaper som hakke, 
spett, slegge, hammer og meisel i løpet av 18 arbeidsdager. 
Samtidig har sherpaene lagt mye omhu i å sette tilbake 
vegetasjonen rundt stien. Så når du vandrer langs den nye traseen 
får du derfor følelsen av at denne stien har vært her lenge – og den 
kommer til å være til glede for vandrere og naturelskere i hundrevis 
av år framover. 

Turen starter på kyststien ved DNT Breivoll Gård. Den er skiltet hele veien 
nordover til Sjødalstrand i Oppegård. Følg turveien nordover mot 
Kjærnes, forbi hyttebebyggelsen på Strandenga. Du passerer 
Kjærnesbukta og går forbi marinaen. Rett før Kjærnes brygge går kyststien 
bratt opp til høyre gjennom bebyggelsen på Kjærnes opp til Nebbaveien 
som du følger fram til Nebba brygge med rastebord og flott utsikt innover 
Bunnefjorden. Følg skiltingen gjennom hyttebebyggelsen i Nebba. Nå er 
du framme ved den første sherpatrappen som går bratt opp i skogen – til 
sammen 106 trinn. Etter noen meter kommer du til Nebbaveien (bomvei) 
som du følger nedover til neste sherpatrapp, den har bare 92 trinn men er 
lengre enn den første – her er skråningen mindre bratt. Sherpastien 
fortsetter på et litt flatere parti, og du kommer snart til en oppbygd 
steintrapp som går nedover mot Sjødalstrand. Her var det tidligere 
nødvendig med støttetau for å komme fram. Sherpastien fortsetter 
nedover gjennom småskogen, og du kommer etter hvert fram til det 
første huset i Sjødalstrand. Her slutter sherpastien.  
 
Du kan følge kyststien tilbake igjen til Breivoll, eller du kan velge å følge 
blåmerket løype opp til Sjødal gård. Her er det litt kronglete til du 
kommer opp til plassen Sjødalenga, men derfra og opp til Sjødal er det en 
god kjerrevei. Fra Sjødal tar du sørover langs Oldtidsveien, ned 
Libråtveien (skiltet mot Kjærnes) og du kan gå Kjellveien over jordene og 
gjennom Strandenga gård tilbake til kyststien og Breivoll Gård som er 
åpen for servering mellom 12 og 16 lørdag og søndag. GOD TUR! 
 

Dette må du oppleve! Gå kyststien til 
Sjødalstrand, se turbeskrivelse og kart (kyststien i 
grønt) under. Det er ca 3 km til Nebba brygge, lett 

å gå, turen tar ca 2-2,5 timer t/r 


