
Ro- og padleled i 
Oslofjorden..

- og i nasjonalparker



Færder NP 



Færder NP 



Fakta

➢ 340 km2  
➢ 15 km2 landareal
➢ Verdens Ende og Moutmarka
➢ Ca 50 øyer og stort antall mindre 

holmer/skjær
➢ 12 av øyene har fritidsbebyggelse
➢ 3 øyer fast bosetting

➢ 3 Nasjonalparker : Færder NP, Ytre Hvaler 
NP og Kosterhavet NP 

➢ flere marine: Jomfruland NP og Raet NP



.. Er å bevare et større naturområde med representative 
økosystemer ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på 
landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på 
land og i sjø og som er uten tyngre naturinngrep.

- det opprinnelige skjærgårdslandskapet og det marine 
miljøet, herunder kulturminner på land og i sjø

Videre: allmenheten skal gis anledning til uforstyrret 
opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og 
enkelt friluftsliv, med liten grad av teknisk tilrettelegging.

FORMÅL



«Færderpatruljen» 



§ 3 Vernebestemmelser
I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner 
finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta 
verneformålet.

1. Landskapet og naturmiljøet
1.1 Området er vernet mot inngrep av enhver art…..

UNNTAK
1.2 Bestemmelsene i § 3  pkt. 1.1 er ikke til hinder for
b. Vedlikehold av stier, skilt, bruer og løyper i henhold til forvaltningsplan jf § 5
h. Vedlikehold av bygninger og innretninger for allment friluftsliv i henhold til 
forvaltningsplan, jf § 5
k. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg

VERNEBESTEMMELSER



2.1 Vern av plantelivet
….. Planting og såing er ikke 
tillatt. 
Nye plantearter må ikke innføres.

2.2 Ikke til hinder for
a. Plukking av bær og sopp
b. Plukking av vanlige planter til eget bruk 

(noen unntak)

c. 2.4 beiting er tillatt

2. Plantelivet



3.3 Hunder skal holdes

i bånd hele året i sone B (områder for 
hekkende sjøfugl). I de øvrige delene av 
nasjonalparken skal hunder holdes i bånd i 
perioden 1.4 til 15.10.

For øvrig : ikke «unødig forstyrrelse»

3. Dyrelivet

Foto: Oslofjordens Friluftsråd



5.2 Sone B  15.4 til 15.7 forbud mot all 
ferdsel på land og på sjø nærmere enn 
50 m fra land Surfebrett, seilbrett, kiting, 
paraglider o.l. og dykkeaktivitet

Telting – utvidet telting

Bålbrenning

Retningslinjer for organisert ferdsel i forvaltningsplanen

Ferdselsforbud gjelder ikke:
B Ferdsel på land i forbindelse med drift og vedlikehold av 
Kystverkets anlegg

5. Ferdsel



7.1 Forurensning og forsøpling er 
forbudt. All bruk av kjemiske 
midler som kan påvirke 
naturmiljøet er forbudt.

Det er forbudt å tømme kloakkvann 
i sjøen.

7.2 Unødvendig støy er forbudt. Bruk av 
motordrevet modellfly o.l. (drone) er 
forbudt. (Alltid søke)

7. Forurensing



Nasjonalpark –
ett skattkammer

❖Kulturminner
❖Landskapet / geologien
❖Kulturlandskap og bo-

settingshistorie
❖Sauen som skjøtselsarbeider –

«færderpatruljen»
❖Sjeldne og spennende planter 
❖Rekreasjon – soling - bading



Besøksstrategi

• Merkevare Norges 
nasjonalparker/verneområder

• Besøksstrategi

• «Velkommen inn»

• Bidra til verdiskaping



Mellem Bolæren

Ildverket

Øyer med enklere 
tilrettelegging



Padlenasjonalparken



Rødlistearter



Kulturlandskapet

*Gammelnorsk 
spælsæu
*Færder UKL
*Kulturlandskaps-
skole



Slåtteng



Kulturminner



Foto: Dag Amundsen

Fugleliv

Teist færder bbl



Natur-
opplevelser



Opplevelser

Forsvarsmuseum, 
kulturhus, restaurant, 
kyststi

Besøkssenter Færder 
NP – utstilling, 
restaurant, aktiviteter



Tareskogen – som en tropisk regnskog

MARINE VERDIER

Ålegrasseng - leve- og 
gyteområde



Stillehavsøsters 
(t.v)

Fremmed art
uønsket

Flatøsters (t.h)

Sterkt truet

Stillehavsøsters

Østersdugnad



Marin søppel – en utfordring



Velkommen inn..


