Området i nærheten

Area nearby

351

Gegend in der Nähe

Stangnes ligger åpent til ved
havet med Danmark i sør som
nabo.
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Stangnes lies open to the sea, with
Denmark as a neighbour to the south.
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Utenfor Stangnes er det mange grunner og skjær som kan gjøre det
vanskelig å ferdes trygt på sjøen. Lenger ute går moreneryggen Raet
parallelt med kystlinjen. På sjøbunnen er det store tareskoger som er
viktig for livet i havet. Ute på neset er det fine svaberg som er skuret
ned av isen og polert av havet. Det er også jettegryter som er skapt
ved at steiner har «boret» hull i fjellet. Stangnes er en av lokalitetene
i Unesco Gea Norvegica Geopark. Fiskersmåbruket på Stangnes
er en av få gjenværende fiskersmåbruk i landet og er fredet.
Hovedbygningen var ferdig restaurert i 2019. Stangnes er offentlig
friluftsområde og mange kommer hit for å bade og kose seg.
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There are many shallows and skerries off of Stangnes that may make it
difficult to navigate the waters safely. Farther out, the Raet moraine runs
parallel to the shoreline. On the seabed there are large kelp forests that
are vital for ocean life. Out on the promontory there are nice slopes of
naked rock (known in Norwegian as svaberg) that have been eroded by
glacial ice and then polished by the sea. There are also pot-holes that
have been created by stones “drilling” a hole in the rock. Stangnes is one
of the locations in the UNESCO-affiliated Gea Norvegica Geopark. The
fisherman’s smallholding on Stangnes is one of the few such smallholdings
to remain in Norway and is listed. Restoration work on the main building
was completed in 2019. Stangnes is a public outdoor recreation area, and
many people come here to swim and enjoy themselves.
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