
Hestnes - Eigersund - lokalt landskap 
 
De seks stoppene: 
 

1. Etablert i 1919 som Egersund Kraftfor- og Sildoljefabrikk A/S. Opprinnelig var det 
produksjon av sildemel og sildolje som foregikk her, men da det ble dårlig med sild 
på slutten av 50-tallet gikk de over til å produsere soyaolje. I dag brukes anlegget 
først og fremst til lagring av mel og olje. 

2. Nesten all søppel som havner i naturen ender på et tidspunkt opp i havet. Det blir 
fraktet med vinden og med elver, og utgjør den største miljøtrusselen i 
menneskehetens historie. Når fisk, fugl og dyr spiser plast ender den tilslutt opp i vår 
mage. Hver bit vi plukker er viktig! Samle all søpla dere finner i en pose og ta den 
med dere tilbake til skolen. 

3. Egersund er en stor fiskerihavn. I Ryttervik har vi store fabrikker som har lange 
tradisjoner innen fiskemottak, sildolje og fiskemelproduksjon. Lag en 
nyhetsreportasje der dere filmer hverandre med en mobil og tar ulike roller; 1 er 
nyhetsreporter, 1 er miljøverner og 1 er fiskeprodusent. Ev. kan dere ha med flere 
roller. Tenk; hva er positivt og hva er negativt med fiske og produksjon i havnen? 
Send filmen til lærer når dere er tilbake på skolen. Maks 2 minutter. 

4. Landskapet er formet av både mennesker og av naturen. Mennesker bruker ulike 
materialer når de bygger i, og endrer, landskapet. Naturen former landskapet med 
blant annet is, vann og brann. 

5. Egersund ligger nært til havet. Vi vil derfor oppleve at naturkatastrofer kan ramme 
oss hardt - særlig fra havet. Bruk utsikten og se etter steder som vil bli hardt rammet 
av ulike naturkatastrofer. 

6. Et økosystem består av produsenter, forbrukere og nedbrytere. Disse har ulike 
oppgaver i naturen, men de er alle avhengig av hverandre. Let i området i og rundt 
bekken. 

 
 


