Velkommen
til Ildverket!
Ildverket er en av kystperlene
for båtfolket. Paradisbukta i øst
med sandstrender, svaberg og
badeplasser lever opp til sitt
navn. I nord og vest er det gode
brygger for å legge til med båt.

Welcome to Ildverket!

www.ferdernasjonalpark.no
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Padleled Vestfold med turforslag finner du på outtt.com eller i appen Outtt
For hiking and paddling guides (and more!) see outtt.com or the app “Outtt”
Paradisbukta er et godt egnet sted å ankre opp for mindre båter.
Paradisbukta is a good place for anchoring smaller boats.

Paradisbukta

Det går en merket tursti over hele øya med flotte utsiktspunkter. I vest er det satt opp gapahuker til allmenn
bruk som del av Padleled Vestfold. Her kan du raste og
overnatte. Kystledhytta i nord kan bestilles gjennom
Oslofjordens Friluftsråd. Du kan også gjerne sette opp telt.
Bruk de tilrettelagte bålplassene på øya dersom du ønsker
å grille eller tenne bål. Husk at det er forbudt å tenne opp
bål og grill på svaberg og fjellunderlag. Beitedyrene som er
her om sommeren holder landskapet åpent. Hunder må
holdes i bånd fra 1. april til 15. oktober.

Froungen

Ildverket is a favourite among the boaters. Paradisbukta (Paradise Bay) in the east
of the island does its name justice with sandy beaches, smooth rock shoreline and
swimming spots. Piers in the north and west make the island easily accessible by
boat. A marked footpath will take you all around the island and up to two viewpoints.
In the west several lean-to shelters are put up for everyone to enjoy. Feel free to use
these for overnight stays. The cabin in the north can be booked through Oslofjorden
Friluftsråd. Tenting is also allowed. Building campfires on bare rock along the shore
is prohibited, so please use the designated campfire spots. Grazing animals keep the
landscape open during the summer months. Dogs must be kept on a lead from the
1st of April to the 15th of October.
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Gapahukene midt på øya er en del av Padleled Vestfold og kan brukes av alle besøkende.
The lean-to shelters in the middle of the island are free to use for all visitors.
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