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Velkommen til Ørekroken  
Ørekroken ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark. Vernereglene for nasjonalparken gjelder også på Ørekroken. 

 

Ørekroken er en helt unik sandstrand for insekter og edderkoppdyr. Her finnes det blant annet 68 rødlistear-
ter og 22 arter som tidligere ikke har vært påvist i Norge. Det er funnet 68 arter edderkoppdyr; blant annet ar-
ten Trichopterna cito som er ny for Norge. Strandmaurløve (Myrmelon bore) er en sterkt trua art som lever på 
store deler av strandområdet og tåler ikke mye tråkk og telting.  
 

Trivselsregler 

Utarbeidet av Hvaler kommune, Ytre Hvaler nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd. 
 

• Husk sporløs ferdsel  

 

• Sykling- er ikke tillat på Ørekroken. Hest - riding er tillat, men ikke i organisert form. 

 

• Husk generelt bålforbud fra 15/4 til 15/9. Ikke fyr bål på svaberg eller rullestein. Unngå bruk av engangsgrill. 

 

• Ta hensyn til dyre- og planteliv. Det er forbudt å brekke/sage ned greiner og trær i nasjonalparken.  

 

• Husk båndtvang for alle hunder fra 1. april til og med 20. august. 

 

• Rydd opp etter deg, og ta med søppel hjem. Du kan også bidra i søppeldugnad når du er ute på tur.  

 

• Vis godt dovett. Bruk offentlig toalett. Hvis ikke kan du grave det ned. 

 

• Overnatting i telt eller hengekøye. Hold avstand til bebodd hus/hytte min. 150 m. Ikke telt nærmere stranden 
enn 50 m - se kart for egnet teltplass. Pass på sårbare arter som lever i sanden. Maks 2 overnattingsdøgn Jf. § 9 
i Friluftsloven.  

 

• Gjør plass til andre. Husk å holde avstand. 

 

• Innenfor badebøyene må det ikke kites/vindsurfes eller kjøres båt. Området er tilrettelagt for badende med 
badebøyer i sommersesongen. 

 

• Avspilling av lyd må ikke være til ulempe for andre brukere eller dyr. Unødvendig støy er forbudt i nasjonal-
parken, jf. § 3 i verneforskriften. 

Kartinformasjon 
Map information / Karte informationen 

Badeplass 
Swimming area 

Utedo 
WC 

Telt-/hengekøye maks 2 døgn 
Tentsite Maximum 2 nights 

Nordpil 
North 

Telting frarådes jvnf. § 9 i Friluftsloven 
Advise against tenting § 9 friluftsloven 

Merket kyststi 
  Marked costalpath 
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Ørekroken  

Grense for nasjonalpark / verneområde 
  Boarder for nationalpark and protected area  
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