
Hvaløy
– gammelt kulturlandskap

Hvaløy har hatt bosetting i 
mange hundre år. Dette har 
satt sitt preg på landskapet. 
Nå restaureres de gamle 
kulturbeitene. Øya har 
fremdeles fast bosetting.

Første sikre kilde på at det har bodd folk her er i 1607. Da 
nevnes Anun Hvalø av futen fordi han slåss med Ola Borge 
på Tinget. I 1865 var hele 40 mennesker bosatt på øya. 
Steingjerder, rydningsrøyser og store, gamle eiketrær er 
tydelige minnesmerker etter de mange generasjoner som 
har livnært seg som fiskerbønder her ute. 

Mange av beitemarkene har grodd delvis igjen i nyere 
tid. Det gjøres nå et stort arbeid for å gjenskape de åpne 
engene ved rydding, slått og beiting. De store eiketrærne 
fristilles slik at de får bedre livsbetingelser. Eika kan bli 
opptil 1000 år gammel, og gjennom alle livsfasene gir den 
levested for hundrevis av arter, særlig sopp og insekter. 
Derfor er store eiker vel verdt å ta vare på.

Hvaløy 
– old cultural landscape
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Hvaløy has been settled for hundreds of years and human activity has shaped the 
landscape. The old pastures are now being restored. The Island is still inhabited year-
round. The first mention of people living on the island is from 1607, when Anun Hvalø 
was reported for fighting with Ola Borge at the Thing (assembly). By 1865 40 people 
inhabited the island. Stone fences, clearance cairns and large, old oak trees are all 
artefacts of the many generations of farmers and fisherfolk who lived here. Many of 
the pastures have become overgrown in recent years but are now being restored 
using techniques like manual clearing, mowing and grazing by animals. The areas 
surrounding the oak trees are cleared to give them room to grow. An oak tree can 
reach 1000 years of age and through all its different life stages it provides important 
habitats to hundreds of species, fungi and insects in particular. As such oak is a 
keystone species and well worth conservation!
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Eiketrær er fristilte ved rydding.
Oak trees after the undergrowth 
has been cleared.

Bruk av beitedyr er viktig for å holde kulturlandskapet åpent.
The use of grazing animals is important to keep the landscape open. 

Den sjeldne oksetungesoppen finnes på gamle eiketrær på Hvaløy. 
The rare beefsteak fungus is found on old oaks on Hvaløy.
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