Velkommen ut til opplevelser
i nasjonalparken!
Besøkssenter
Ytre Hvaler nasjonalpark
2021
• Program
• Barneaktiviteter

PROGRAM 2021

2. mai

8. mai

FUGLENE KOMMER TILBAKE
KL. 11.00

SPISELIGE VILLE VEKSTER
KL. 11.00

Bli med ut på vandring i nasjonalparken og lær mer om
fuglene når de nå har kommet tilbake.
Arrangementet passer for hele familien!

Bli med på en tur ut i naturens salatbar, og lær mer om
hvilke vekster som er spiselige.

Oppmøte på parkeringsplassen ved Madamhaven, Viker.
Med Bjørn Frostad

29. mai

TANG OG TARE I HVERDAGSMATEN
KL. 10.00
For deg som ønsker å lære om denne kortreiste og næringsrike ressursen, men mangler kunnskap og inspirasjon til å komme i gang.
Her trengs ingen forkunnskaper. Etter kurset vil du se på
dette «mystiske» i fjæra med nye øyne.

Oppmøte på nederste parkeringsplassen ved Storesand.
Med Even Woldstad Hansen og Reidun Braathen.

Hvorfor bør du bruke tang og tare i maten? Kan jeg høste
den selv i fjæra? Hvilke arter egner seg til hva slags mat?
Må den renses? Hvordan konserverer jeg dette? Hvilket
næringsinnhold har tang og tare? Disse spørsmålene og
mye, mye mer ønsker vi å lære deg svarene på slik at du
selv kan ta i bruk denne næringsrike ressursen.
Vi får også smaksprøver på syltet tang, ta derfor med ei
brødskive (med f.eks. smøreost på).
Oppmøte på Besøkssenter Storesand.
Med
Ting med Tang
Foto: Stephen Barstow

13. juni

AKERØYDAGEN
PROGRAM:
10:30 Avgang Skjærhalden med M/S Olava
11:10

Ankomst Festningsholmen

11:20

Avgang Brattestø med M/S Olava

11:35

Ankomst Festningsholmen

11:50

Avgang Brattestø med M/S Olava

12:00

Ankomst Festningsholmen

12:10

Åpning av arrangement

12:30

Informasjon om kanonlavetter, skjøtsel og skilt på Festningen ved Kulturvernforeningen

12:45

«Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704»

13:00

Første avgang Festningsholmen med M/S Olava til Akerøya (kjører skyttel)

13:15 Aktiviteter starter på Akerøya
• Undring i fjæra med Besøkssenter Ytre Hvaler
på stranda
• Blomstervandring med Jan Ingar Båtvik
(start fra hovedhuset)
• Fuglevandring med Ornitologisk forening
(start fra hovedhuset)
15:15 Første avgang med M/S Olava fra Akerøya om
Festningsholmen til Brattestø
Kjøre skyttel til alle som skal til Brattestø er tilbake
16:00 Avgang med M/S Olava fra Akerøya til Skjærhalden
16:40 Ankomst Skjærhalden

23. juni

28. juni

Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

UNDRING I FJÆRA
KL. 12.00

MARINBIOLOG FOR EN DAG
KL. 12.00

27. juni

SOMMERFUGLSAFARI
KL. 11.00
Vi fanger inn sommerfugler og lærer mer om
de vakre skapningene. Arrangementet passer
for hele familien!
Oppmøte på parkeringsplassen ved Ørekroken.
Med Rune Aae

30. juni

UNDRING I FJÆRA
KL. 12.00
Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

30. juni

KUVAUEN,
HVALERS HISTORIE I MINIATYR
KL. 18.00
Turen går fra parkeringsplassen i Kuvauen, til Stolen og tilbake, en rundtur på ca 5 km, to timer.
Kuvauen er på mange måter Hvalers historie i kortform. Naturhavna her var en viktig fiskerihavn den gangen
båtene brukte seil.
Losene hadde utkikken sin på fjellet ovenfor sjøbuene. Når de så en skute som trengte los kunne de seile raskt ut.
Da steinindustrien startet på Hvaler var Kuvauen ett av stedene der stein ble hogd og skipet ut. Siden Vesterøy er den
vestligste av øyene på Hvaler gir Kuvaufjellet utsikt over Skagerrak og Oslofjorden samtidig.
Sist, men ikke minst: i den lille bukta Stolen skjedde et forlis som har gitt historikerne en unik innsikt i seilskutetida.
Oppmøte på parkeringsplassen ved Kuvauen.
Med Gunn Hedberg

5. juli

7. juli

Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

INSPEKTØR INSEKT
KL. 12.00

UNDRING I FJÆRA
KL. 12.00

7. juli

FRA DYPEDAL TIL SYDENGEN
KL. 18.00
Turen går fra Spjærøy kirke gjennom Linddalen til Sand, videre over Basto til Sydengen og tilbake via Olabakken en
rundtur på ca 8 km. Vel to timer.
Dypedal og Sand var sentrum for steinhoggingen på Hvaler. Spjærøy kirke er et monument over steinhoggerne på
Hvaler. På Dypedal finner vi også Kystmuseet og Brottet. Linddalen forbinder de to stedene. Fra Sand ble granitten fra
Hvaler skipet ut til hele verden.
Turen viser også fram noen av seilskutene som i sin tid forlatt langs strendene på Hvaler. Takket være ferskvannet fra
Glomma er de fremdeles bevart, og forteller mange historier.
Oppmøte på parkeringsplassen ved Spjærøy kirke.
Med Gunn Hedberg

11. juli

BLOMSTERVANDRING
KL. 11.00
Bli med ut på vandring og opplev
floraen i nasjonalparken.
Arrangementet passer for hele familien!
Oppmøte på parkeringsplassen ved Guttormsvauen.
Med Jan Ingar Båtvik

12. juli

UNDRING I FJÆRA
KL.12.00
Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

14. juli

FRA ÅSEBU TIL BRATTESTØ
KL. 18.00
Turen går fra Åsebu langs vannet til Brattestø og
via Huser tilbake, ca 8 km. Den er Hvalers eldste
fiskerihavn, og fredet som kulturminne.
På Brattestø er sporene fra istida merkbare, fra den
gangen hele Hvaler lå under vann. Her finnes Østfolds
eldste ra, bronsealderrøys og dødisgrop.
Veien videre går gjennom noe av Hvalers vakreste
kulturlandskap. Samtidig ser vi utviklingen av havnene på
Hvaler, fra enkle stø til utbyggingen av dagens havner.

14. juli

MARINBIOLOG FOR EN DAG
KL. 12.00
Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

Oppmøte på parkeringsplassen ved Åsebu.
Med Gunn Hedberg

19. juli

21. juli

MARINBIOLOG FOR EN DAG
KL. 12.00

UNDRING I FJÆRA
KL.12.00

Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

19. juli

FOREDRAG:
HVALERS HISTORIE
GJENNOM 10.000 ÅR
KL. 18.00
Bli med på en lyntur gjennom 10.000 år med
historie på Hvaler. Fra tiden Hvaler lå under
vann, til dagens ferieparadis.
Denne timen vil vise deg hvilken spennende
historie Hvalerøyene har – og hvor du kan
finne sporene. Få svar på mange spørsmål om
Hvalers historie.
Med Gunn Hedberg på Kornmagasinet.

21. juli

FRA HVALER KIRKE TIL
SJURSHOLMEN
KL. 18.00
Turen går fra kirken til Storesand og ut på
Sjursholmen, drøye 4 km i lett terreng.
Hvaler kirke er en av landets eldste kirker. I tillegg ble
den bygd oppå et gammelt gudehov, datert fra år 0.
Restaureringen på 1950-tallet avslørte mange
hemmeligheter. Fra kirken går vi til Storesand og videre ut
på Sjursholmen. Der ligger noen av de ca 350 hustuftene
på Hvaler, lenge et stort mysterium. Samtidig er de kanskje
årsaken til at Hvaler kirke ble bygd så stor som den er?
Oppmøte på parkeringsplassen ved Hvaler kirke.
Med Gunn Hedberg

26. juli

UNDRING I FJÆRA
KL.12.00
Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

28. juli

MARINBIOLOG FOR EN DAG
KL. 12.00
Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

2. august

INSPEKTØR INSEKT
KL. 12.00

24. juli

Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

INSEKTSSAFARI - SJELDNE INSEKTER
KL. 11.00
Bli med ut i nasjonalparken å finne sjeldne insekter som
lever på Hvaler. Arrangementet passer for hele familien!
Oppmøte på parkeringsplassen ved Ørekroken.
Med Ove Bergersen

2. august
25. juli

DET FANTASTISKE HAVET
KL. 14.00
Bli med på Besøkssenteret og se bilder og film fra
dyrelivet i Oslofjorden.
Er vi heldige, kan vi også treffe på blekkspruten Otto.
Arrangementet passer for hele familien!
Oppmøte på Besøkssenteret kl. 14. Gratis!
Med Kristian Schumacher

FOREDRAG:
HVALERS HISTORIE
GJENNOM 10.000 ÅR
KL. 18.00
Bli med på en lyntur gjennom 10.000 år med
historie på Hvaler. Fra tiden Hvaler lå under
vann, til dagens ferieparadis.
Denne timen vil vise deg hvilken spennende
historie Hvalerøyene har – og hvor du kan
finne sporene. Få svar på mange spørsmål
om Hvalers historie. Med Gunn Hedberg på
Kornmagasinet.

4. august

20. august

Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

Foredrag om flaggermus på Besøkssenteret,
deretter går vi ut for å «lytte» etter flaggermus med spesielle flaggermusdetektorer.
Lær mer om nattens mystiske skapninger.
Spennende for både små og store! Ta med
lommelykt og gummistøvler.

UNDRING I FJÆRA
KL.12.00

9. august

UNDRING I FJÆRA
KL.12.00
Oppmøte på Besøkssenteret Skjærhalden

FLAGGERMUSNATT
KL. 21.00

Oppmøte på Besøkssenteret kl. 21.
Med Jeroen van der Koij

14. august

BLOMSTERVANDRING
KL. 11.00
Bli med ut på vandring og opplev floraen i nasjonalparken. Arrangementet passer for hele familien!
Oppmøte på parkeringsplassen ved moloen ytterst i
Utgårdskilen.
Med Jan Ingar Båtvik

22. august

SOPPTUR OG –KONTROLL
KL. 11.00
Arrangementet passer for hele familien! Oppmøte på
nederste parkeringsplassen ved Storesand.

29. august

FUGLER OG NETT
KL. 11.00
Bli med ut på vandring i nasjonalparken og lær mer om fuglene. Arrangementet passer for hele familien!
Oppmøte på parkeringsplassen ved Madamhaven, Viker

18. september

TANG OG TARE I HVERDAGSMATEN
KL. 08.30
For deg som ønsker å lære om denne kortreiste og
næringsrike ressursen, men mangler kunnskap og
inspirasjon til å komme i gang.
Her trengs ingen forkunnskaper. Etter kurset vil du se på
dette «mystiske» i fjæra med nye øyne. Hvorfor bør du
bruke tang og tare i maten? Kan jeg høste den selv i fjæra?

Hvilke arter egner seg til hva slags mat? Må den renses?
Hvordan konserverer jeg dette? Hvilket næringsinnhold
har tang og tare? Disse spørsmålene og mye, mye mer
ønsker vi å lære deg svarene på slik at du selv kan ta i
bruk denne næringsrike ressursen.
Vi får også smaksprøver på syltet tang, ta derfor med
ei brødskive (med f.eks. smøreost på).
Oppmøte på Besøkssenter Storesand.
Med Ting med Tang

BARNEAKTIVITETER 								

MARINBIOLOG FOR EN DAG

Vær med på tur og undersøk hvordan det er å være
marinbiolog. Vi bruker forskjellig utstyr og gjør
ulike forsøk. Etter en tur ute i fjæra drar vi
tilbake på senteret og dissekerer fisk.
Vi har begrensede plasser for hver aktivitet, vær derfor
tidlig ute med påmelding, senest kl. 16 dagen i forveien.

MAT FISKENE I AKVARIET

Hver fredag mellom kl. 13 og 18 i tidsrommet fra
25. juni til 6. august mates fiskene i akvariet, og det
blir aktiviteter og konkurranser på brygga.

Aldersgrense uten foresatte: 6 år
Varighet: ca 2,5 timer
Oppmøte: Besøkssenter, Skjærhalden
Pris: 50 kr per barn
Vi oppfordrer alle til å ta med badetøy!

INSPEKTØR INSEKT

Visste du at sommerfugler smaker med føttene, og at
maur kan bære 50 ganger sin egen vekt? Bli med ut i
naturen og lær om insektenes fantastiske verden!
Ved bruk av insekthåver og luper, ser vi nærmere på
insektene i nasjonalparken.
Ved regn og/eller mye vind vil insektene søke ly og
gjemme seg, og aktiviteten må dermed avlyses.
Vi har begrensede plasser for hver aktivitet, vær derfor
tidlig ute med billettbestilling.

Foto: Tone Langvik

Aldersgrense uten foresatte: 6 år
Varighet: ca 2,5 timer
Oppmøte: Besøkssenter, Skjærhalden
Pris: 50 kr per barn

								

UNDRING I FJÆRA

Hva skjuler seg under steinene i vannkanten?
Hva spiser en krabbe og kan vi se forskjell på
gutt og jente? Hvilke dyr kan vi fange med en
bunnskrape? Bli med ut på oppdagelsesferd i
Kong Neptuns rike!
Vi har begrensede plasser for hver aktivitet, vær derfor
tidlig ute med billettbestilling.
Aldersgrense uten foresatte: 6 år
Varighet: ca 2,5 timer
Oppmøte: Besøkssenter, Skjærhalden
Pris: 50 kr per barn
Vi oppfordrer alle til å ta med badetøy!

BILLETTER
Billetter til de ulike arrangementene kjøpes på
http://ytrehvaler.hoopla.no/sales

GUIDEDE RUNDTURER MED BÅT
Besøkssenteret tilbyr guidede båtturer i Skjærgården. Utover dette, kan begge båtene også leies til
lukkede charterturer med skipper gjennom hele året. Ta kontakt med Knut-Egil Knutsen (MB James)
eller Alexander Hermansen (veteranferja Kjøkøy).

BÅTTURER MED MB JAMES
KL. 11.30
14. MAI
1. / 8. / 15. / 22. / 29. JULI
5. AUGUST
Opplev nasjonalparken og den unike skjærgården på nært
hold ombord i MB James med Knut-Egil Knutsen som
skipper og en ansatt fra Besøkssenteret som guide.
Oppstart på Besøkssenteret med en kort orientering om
nasjonalparken, før turen går ut på havet og ut mot Tisler.
Båten er utstyrt med ROV (undervannsdrone).
Bestillingsfrist kl. 18.00 dagen i forveien.

BÅTTURER MED
VETERANFERJA KJØKØY
KL. 11.30
3. / 4. / 10. / 11. / 17. / 18. / 24. / 25. / 31.
JULI
Bli med på en rundtur innaskjærs i østre Hvaler med
veteranferja Kjøkøy og skipper Alexander Hermansen.
Her blir det godlyd, godlukt, måkeskrik, bølgeskvulp og
ramsalteskrøner og annet lærerikt – i sakte og rolig tempo.
Oppstart kl. 11.30 på Besøkssenteret, varighet ca to og en
halv time.
Pris: voksen 300,- barn/ungdom (under 18 år) 150,-

Oppstart kl. 11.30 på Besøkssenteret, varighet ca to timer.
Billetter kjøpes på http://ytrehvaler.hoopla.no/sales
Pris: voksen 450,- barn (3-15 år) 250,Billetter kjøpes på http://ytrehvaler.hoopla.no/sales

OPPLEVELSER I NASJONALPARKEN
Kyststiene er utmerket for deg som ønsker å vandre og lære Hvalernaturen
bedre å kjenne. Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine i nasjonalparken med turkart, bilder og beskrivelser
klart for offline bruk.

En annen perle mellom
Skjærhalden og Lille
Rødshue er Storesand

Ørekroken er en unik
og sårbar naturperle.
Kyststien på Kirkøy er 6 km fra Skjærhalden til Lille
Rødshue. Det er mange perler underveis: Om du tar turen
for å «møte våren», kald og klar, eller for en svømmetur i
sommersola; uansett vil det bli en naturopplevelse du blir
lykkelig av. Turen kan starte fra parkeringsplassen i
svingen ved den gamle kirken på Kirkøy, og fortsette
videre på sti gjennom furuskogen i Hvaler prestegårdskog
naturreservat til stranden ved Ørekroken. Dette store
sand- og strandområdet er levested for mange sjeldne
insekter.

Storesand er lett tilgjengelig, også med kollektivtransport
fra Oslo, og kyststien går tvers gjennom området. Turen
går fra kirken gjennom skyggefull skog, og blir stadig mer
variert når du nærmer deg stranda på Storesand. I det
ytterste beltet med kystskog er krokete furuer snarere
regelen enn unntaket. Og når skogen tar slutt, åpenbarer
det seg et fantastisk skue – i sterke og vakre farger; blått
fra hav og himmel, og et spekter av gyldne toner fra
steiner, sand og svaberg. Storesand er et av de mest
besøkte stedene i hele nasjonalparken. Her kan du
bade, telte og nyte livet!
Storesand friluftshus åpner juni 2020. De gamle
bygningene skal rives, og nye, moderne bygninger
erstatter dem. Storesand Friluftshus skal være et attraktivt
turmål til glede for alle – barn og unge, lag og foreninger,
småbarnsforeldre og pensjonister, og huse aktivitet,
naturinformasjon og service for friluftslivet – året rundt.
Det vil også gjøre området mer tilgjengelig for personer
med nedsatt funksjonsevne.

Hva med å dra på
maurløvesafari?
Hvaler (Ørekroken) har den største bestanden av strandmaurløva, Myrmeleon bore, i Norge. Strandmaurløven er
rødlistet som sterkt truet (EN). Strandmaurløva trenger
varme kyststrender, gjerne i nærheten av kratt og glissen
furuskog. Den trenger fin sand, med passe forstyrrelser, så
ikke plassene gror igjen. Men den tåler ikke for mye tråkk
eller ødeleggelser av fangstgroper. Derfor er det fint at du
følger den merkede kyststien på Ørekroken. Men se gjerne
om du kan finne de fine fangstgropene til maurløvene.
Legg deg forsiktig ned ved siden av, og se hva som skjer.
Hvis du tør. Virkeligheten er dramatisk. Veldig dramatisk....
På Besøkssenteret kan du få vår brosjyre om strandmaurløven. Ta den gjerne med på turen og lær mer.

Foto: Tone Langvik

Storesand med krokete furuer og vakker solnedgang

OPPLEVELSER I NASJONALPARKEN
Guttormsvauen
og Kuvauen – flotte
tur- og badeområder
ut mot havet
Kyststien på Vesterøy er ca 6 km fra Papperhavn til
Utgårdskilen, men kan deles opp i etapper og gjøres som
rundturer om det forenkler logistikken i forhold til hvor
bilen er parkert. Værhardt når sydvesten står på som
hardest, men en idyll sommerstid når godværet innfinner
seg. Langs kyststien er det mange fine steder å telte, og
solnedgangene er magiske her ute ved havet. Det er ingen
spesielle restriksjoner på hvor du kan sette opp telt langs
kyststien, så det er reglene i Friluftsloven som gjelder. Men
husk, det er forbudt å slå opp telt nærmere sjøen enn 50
meter.
Guttormsvauen og Kuvauen er to langstrakte kiler på
denne kyststrekningen, med langgrunne, barnevennlige
strender. Fra parkeringsplassene ved Vauerveien
(fylkesvei 473), går du på fine stier gjennom skogen
ned til de to badeplassene. Godt egnet for barnevogn.

Guttormsvauen ligger østenfor Kuvauen. Den strekker
seg langt innover og har utvilsomt en gang vært et
sund som hadde forbindelse med Vauerkilen.
Midtveis ut i Guttormsvauen, på vestsiden, ligger
sandstranda hvor sola kommer inn hele dagen.
Småkulper i sanden (plaskedammer) gjør den ekstra
populær blant barn. På en smal gresslette innerst i kilen er
det plasstil en del telt.
Tar du turen over fjellet vestover til Kuvauen, får du etter
hvert fantastisk utsyn utover havet og til Søsterøyene. Det
er ingen skilt som forteller deg veien, men enkelte malte
merker på fjellet gjør det. Og om du beveger deg utenfor stiene, så finner du nok enkelt frem uansett på grunn
av det åpne landskapet, og det setter jo litt «krydder» til
turen å havne utenfor allfarvei. Geologisk sett er dette en
skattkiste. Ikke bare glattskurt granitt; det er innslag av
gneis, diabasganger og pegmatittfelt. Fra istiden finner vi
imponerende skuringsstriper, jettegryter og store partier
med rullestein. Og landskapet er svært varierende langs
hele strekningen. Stien går i en bue ned til Kuvauen.
På veien passerer du Slettevika, Kråkevika og Pølsesund.
Fra toppen av fjellet går stien bratt ned mot de fredede,
røde sjøbuene i sjøkanten i Kuvauen. Her holdt fiskerne og
losene til. Den smale kilen ga god le for havets raseri.

Foto: Tone Langvik

Guttormsvauen har langgrunn, barnevennlig strand.

Tisler – en spennende
øy i havet for båtfolk
Tisler ligger som en utpost mot havet nær de fiskerike områdene utenfor
Hvaler og har i lang tid vært bosted for fiskere og loser. Bosettingshistorien
på Tisler går tilbake til middelalderen og strekker seg fram til 1939.
Her finner du et kulturlandskap i utskjærgården med nedlagte gårdsbruk og tidligere dyrket mark. Sauer beiter på øya
om sommeren for å ivareta det vakre kulturlandskapet.
På det meste livnærte 30 mennesker seg her. I dag er noen helårshus bevart som feriesteder og i tillegg er det kommet
en del nye hytter. Men hele strandsonen og de tilstøtende øyer og holmer er sikret som friluftsområde for allmennheten,
og er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark.
Tislerøyene har preg av snaufjell og lynghei, men i lune kroker og sprekker er det rikt og variert planteliv.
På nordøstsiden av øya finner du en molo med to flotte sandstrender på hver side av moloen.
I noen områder på øya og øyene rundt Tisler, er det etablert ferdselsforbud for å beskytte sjøfugl i perioden
f.o.m. 15. april t.o.m. 15 juli.

Sauer beiter på Tisler sommerstid for å ivareta det vakre kulturlandskapet

På Herføl kan man få seg en flere timer lang vandringstur

Herføl – en øy for øyhoppere
Herføl er den sydligste bebodde øya på Hvaler. Storhavet rett ut. Holmer
og skjær. Trange sund. Kulturminner. Denne øya har alt. Det går ferge fra
Skjærhalden på Kirkøy, og en båttur ut til Herføls hovedbrygge på øyas østside
gir utgangspunkt for flotte turer. Øyas nettverk av stier er godt skiltet.
For de som ønsker å vandre langs kysten, er Herføl et
funn – hele året gjennom! Her kan man få seg en flere
timer lang vandringstur i ro og mak. Blankskurte svaberg,
strandenger, rullesteinstrender, gravrøyser fra bronsealderen, spektakulære jettegryter og et lyngheilandskap
som minner om norsk høyfjell gir varierte opplevelser.
«Herfølsåta» er en stor gravrøys fra bronsealderen, nær 30
meter i diameter, som kan ses langt til havs, der den troner
øverst på et av Herføls høyeste punkt. Gravrøysa ligger
med flott utsikt i alle retninger.
Det høyeste punktet på øya er Linnekleppen på 31 meter.
Her ligger et annet landemerke som kan ses langt til havs.
En ruvende svart- og hvitstripete varde, som måler nesten

9 meter i høyde. Linnekleppen ligger sydvest på øya, inne i
nasjonalparken, og en tur opp til varden belønner deg med
fantastisk utsikt over horisonten til Skagerrak og Sverige
med Koster-øyene. Fra Linnekleppen kan du fortsette
turen sydover over svabergene mot «Katedralen», den
store jettegryta med form som et gotisk kirkevindu. Ved
«Katedralen» er det et fantastisk landskap av svaberg som
istiden har skapt.
Til tross for at deler av øya er karrig og værhard er det
rike vegetasjonstyper og mange sjeldne plantearter å
finne på denne øya. Her vokser krevende plantearter som
strandmalurt, smalsøte, dverggylden, hartmannsstarr og
tusengylden.

Lilleputtsenteret
nede på brygga
Nede på brygga ligger Lilleputtsenteret,
med akvarium og krabbekummer.
Hver fredag mellom kl. 13 og 18 i tidsrommet fra
25. juni til 6. august mates fiskene i akvariet, og det
blir ulike aktiviteter og konkurranser på brygga.
Følg med på Besøkssenteret og Hvaler kommunes
hjemmesider og Facebook for tidspunkter.

Åpningstider
BESØKSSENTER SKJÆRHALDEN

BESØKSSENTER STORESAND

HØYSESONG:
18. juni til 8. august
Alle dager: kl. 10.00-20.00

Åpent med aktiviteter gjennom sommerferien.
For mer informasjon om nyheter, aktiviteter og
åpningstider, følg med på vår Facebookside Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark.

MELLOMSESONG:
26. mars - 17. juni og 9. august - 10. oktober
Mandag til fredag kl. 10.00-15.00
Lørdag til søndag kl. 10.00-16.00
LAVSESONG:
4. januar -25. mars og 11. oktober - 10. desember
Tirsdag-fredag kl. 10.00-15.00

Kornmagasinet, Torvet 7, 1680 Skjærhalden

| Telefon +47 404 42 887

|

Epost: besokssenter@hvaler.kommune.no

