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Public access to the countryside/customs:
• Take care – do not cross cropland and
farmyards
• Yoy have the right to roam freely through
common land
• Show consideration for wilderness
activities
• Show consideration for other users of
uncultivated land
• Do not disturb animals and birds
• Hunting is not allowed

 











Allemannsretten/skikk og bruk:
• Vis hensyn og ikke gå over dyrket mark og
gårdstun.
• Du har ellers rett til å ferdes fritt og
oppholde deg i naturen
• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller
ulempe for andre, og for plante- og dyreliv
• Ta hensyn til utmarksnæringene
• Forstyrr ikke dyr og fugler
• Alt vilt er fredet med unntak for lovlig jakt
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Vær oppmerksom på at det er 3 naturreservater i området med egne ferdselsregler:
Kurefjorden naturreservat, Vardåsen
naturreservat og Kajalunden naturreservat.







I området ﬁnnes gravrøyser fra bronealderen, og en bygdeborg (Kureåsen) fra
folkevanringstiden.




Kartet er utgitt
i januar 2016 og fås kjøpt
hos:

Bjørn C, i Moss
Losen i Larkollen,
 i Larkollen 
Støtvig Hotel
Råde Bok og Foto i Karlshus i Råde.

47

Klimaet er kystnært og består av frodig
kulturlandskap og en del skogteiger med
marin avsetning etter at isen trakk seg
tilbake for 10 000 år siden.



Kartgrunnlag: Kartverket,
 
Geovekst og
 kommunene 





Dette kartet er utsnitt
av: TURKART for

Rygge og Råde.




Stiene og skiløypene i Larkollmarka kan du
komme til fra Rygge kirke, Kurefjordveien,
Saltbohuset, Støtvig Hotel, Larkollen skole,
Botnertjernet, Nyjordet, Evje Golfbane og
Vang. Du kan legge opp turen som en
rundtur ved å velge den turlengden som
passer deg ut fra kartet.
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Vardåsen
utsiktstårn
er


12 meter
høyt
og
ligger


på Vardåsen 89,5
moh.
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på Golfbanen
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Larkollen
Larkollen var tidligere et lite ladested, som også på
1700- og først på 1800-tallet spilte en rolle i miltære
sammenhenger på grunn av gunstig strategisk beliggenhet. Larkollsundet ble også tidlig ansett som
en god havn, skjermet og med stor dybde nær land.
Tidligere lå kystfortet Fredriksodde ved Larkollsundet, men dette er forlengst revet. Etter 1.
verdenskrig ble det imidlertid reist en monumental
sommervilla over ruinene som ennå er markert synlige. Fortet ble anlagt i 1711, men kom aldri i kamp.

Ryg
gges ko
ommuneblomst
er kubjelle, som i Norg
ge
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ørsste utbre
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på Elldøya
a og Sletterø
øye
ene.

Et rikt dyreliv
Fra Støtvigsttranden

Moss og Ryg
gge Golfklubb holder til på
å Evje Golfpark

Badeliv

Larkollen kirke

