
På Hvaløy har folk hatt sitt 
utkomme siden 1600-tallet. 
I dag er det en av de fineste 
friluftsøyene i nasjonalparken, 
med turstier, badeplasser og 
flere gode steder å fortøye båt.

Velkommen
til Hvaløy!

People have lived and worked on Hvaløy since the 1600s. Today it is one of the most 
popular recreational islands in the national park, with hiking trails, swimming spots 
and several places to moor boats. Follow the hiking trail around the island for a nice 
stroll and a view of the cultural landscape with stone fences, grazing pastures and 
tall, old oak trees. In the south of the island lies one of the largest and best pre-
served of the burial cairns in the national park; it was built in the Bronze Age and is 
25m across. Building campfires on bare rock is prohibited, but there are several des-
ignated campfire spots on the island. Grazing animals keep the vegetation down and 
the landscape open. Dogs must be kept on a lead between 1st of April and 15th of 
October, and preferably also later in the year if the animals are still grazing.

Ta deg en rusletur langs kyststien rundt øya og se det 
vakre kulturlandskapet med steingarder, beiteenger og 
store, gamle eiketrær! Sør på øya finnes kanskje den 
største og fineste av bronsealderrøysene i nasjonal-
parken med sine 25 meter i diameter.
 
Hvis du har lyst til å grille eller tenne bål, finnes det 
flere tilrettelagte bålplasser på øya. Husk at grilling 
og bålbrenning på svaberg og fjellunderlag er forbudt 
hele året. Beitedyrene holder landskapet åpent. 
Hunder må holdes i bånd fra 1. april til 15. oktober, helst 
også senere dersom dyra fortsatt er på beite.

Welcome to Hvaløy!
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Hvaløy har fremdeles et levende gårdsbru.
The farm on Hvaløy is still active.

På Hvaløy er det store muligheter 
for et aktivt friluftsliv.
Hvaløy offers a range of 
recreational opportunities.

www.ferdernasjonalpark.no
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