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Foto: Jørgen Kirsebom. Færder fyr.

Færder nasjonalpark er opprettet
Store deler av Vestfolds vakre skjærgård har blitt nasjonalpark etter vedtak av Kongen i statsråd 23. august 2013. Færder nasjonalpark omfatter ca. 340 kvadratkilometer av kystnaturen og
havbunnen i Nøtterøy og Tjøme kommuner i Vestfold.

Særegent skjærgårdslandskap
Naturlandskapet i nasjonalparken er først og fremst et
resultat av arbeidet som de enorme ismassene utførte
i kvartærperioden. Området er særlig rikt på geologiske formasjoner som rundsva, svaberg, sigdbrudd,
jettegryter og en rekke andre plastiske former i berget. I tillegg er det flere markerte strandvoller, og på
rombeporfyrøyene i nord kan du finne rauker og brenningshuler. På Sandø finnes et stort og karakteristisk
flyvesandområde.

alger og edderkoppdyr, gjør dette Færder nasjonalpark til en hotspot med totalt 309 registrerte rødlistearter.

Svært viktig område for biologisk mangfold
Flere viktige hekkeområder for sjøfugl inngår i nasjonalparken, og derfor er det innført ferdselsforbud i
hekketiden på noen av hekkeholmene, for å skjerme
fuglene mot forstyrrelser i denne sårbare livsfasen.
Nasjonalparken er også hjem for en svært mangfoldig
planteflora og insektfauna. Særlig viktige områder er
Sandø, Bolærne, Østre Bustein og Moutmarka. Her kan
du finne rødlistede planter som kammarimjelle, gul
hornvalmue, kjempestarr og jordbærkløver, i tillegg til
de kritisk truede sommerfuglartene okerdvergmåler og
prikkrutevinge. Sammen med sjeldne og truede sopp,
Foto: Ronny Meyer. Kammarimjelle.
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Sjøbunnen
Sjøområdene i nasjonalparken er svært varierte, fra
gruntvannsområdene i skjærgården ut til de dype
sjøområdene lenger ut. I de grunne områdene er det
store tareskoger og frodige ålegrasenger som er viktige oppvekstområder for fisk. På dypet finner vi et
spennende sjøbunnlandskap med store fjellkløfter og
flate bløtbunnsområder, og denne variasjonen gir
grunnlag for et mangfoldig dyre- og planteliv på sjøbunnen.

Friluftsliv
Færder nasjonalpark er et av landets aller viktigste
områder for kystnært friluftsliv, og store arealer er
sikret som friluftsområder. Nasjonalparken egner seg
blant annet godt for kajakkpadling og er også

attraktiv for båt- og fotturer, fritidsfiske og bading. I
tillegg til å være et viktig nærområde for fastboende
og hytteeiere i Tjøme og Nøtterøy kommuner, gjør
nærheten til Tønsberg by at Færder nasjonalpark blir
mye besøkt.

Landbruk
Tidligere var det mye beitedyr i nasjonalparken, og
fortsatt er det beitedyr på en del av øyene. Dette er
viktig for å opprettholde det åpne landskapet og sikre
viktige naturtyper med mange sjeldne og trua planteog dyrearter. Av øyene som inngår i nasjonalparken, er
det bare Søndre og Nordre Årøy og Bjerkøy som har
fast bosetting i dag. Disse er ikke en del av nasjonalparken.

Foto: Jørgen Kirsebom. Badeliv.
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Opprettet 23. august 2013
Ligger i Nøtterøy og Tjøme kommuner i Vestfold
Omfatter ca. 340 kvadratkilometer totalt
Landareal: ca. 15 kvadratkilometer
Sjøareal: ca. 325 kvadratkilometer
Også marint vern
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