Velkommen inn!
Regler for Færder nasjonalpark
Du er velkommen med båt i
nasjonalparken. Husk fartsreglene
og sjøfuglområdene.

Du kan telte nesten overalt. Husk å ha hunden i bånd.

Du kan vanligvis tenne kaffebål i
vannkanten på sand og grus.

Under ser du en forenklet huskeliste over hvilke regler
som gjelder dersom du skal ut i Færder nasjonalpark

• Avfall: Rydd opp etter deg, og ta med søppel hjem.
Tømming av båttoalett i sjøen er forbudt i hele
nasjonalparken. Det er tømmestasjon på Verdens Ende.

• Til fots: Du kan ferdes til fots og med båt i hele
nasjonalparken, bortsett fra i sonene for hekkende
sjøfugl i perioden 15. april – 15. juli. Husk at det ikke
er tillatt å ferdes på privat innmark uten tillatelse fra
grunneier (friluftsloven).
• Med båt/kajakk: Du kan kjøre båt/kajakk i
nasjonalparken, bortsett fra 50 meter fra land i
sjøfuglområdene 15. april - 15. juli. Færder kommune
har satt lokal forskrift om fartsgrenser. Se www.faerder.
kommune.no og søk ”fartsgrenser i sjø”.
• Vannscooter: Vannscooter er forbudt i nasjonalparken.
• Bruk av droner er ikke tillatt.

• Bål og grill: Du kan tenne bål eller engangsgrill, men
aldri på svaberg og annet fjellunderlag. Varmen kan
føre til at fjellet sprekker, og gi uopprettelig skade. Bruk
gjerne en tilrettelagt bålplass. Det er bålforbud i skog
og mark mellom 15. april og 15. september. Hele året
kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten på sand og
grus, dersom du er forsiktig og slukker bålet fullstendig
før du forlater stedet. Ved ekstrem tørke kan lokale
myndigheter innføre totalforbud mot bål og grilling.
• Fiske, plukke og sanke: Fiske, skjellsanking og
plukking av bær og sopp til eget bruk er greit. Det
samme gjelder plukking av vanlige blomster.

• Motorisert ferdsel: Motorisert ferdsel på land er ikke
tillatt, med noen unntak.
• Rasting og telting: Rast hvor du vil i utmarka, og slå
gjerne opp telt. Hovedregelen etter friluftsloven er at
du kan telte i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse.
Det er gode fasiliteter for telting flere steder, blant
annet på Vestre Bolæren og Ildverket. På offentlige
friluftsområder kan du telte inntil 14 dager. Noen steder
er det forbudt å sette opp telt/hengekøye. Dette gjelder
på Ruseodden på Østre Bolæren, på Sandø, Østre
Bustein og i Moutmarka, og i alle sjøfuglområdene.

• Hund: Husk båndtvang i perioden 1. april til 15. oktober.
I alle sjøfuglområdene gjelder båndtvangen hele året.
Hele sommeren og fram til 15. oktober beiter sau
og andre husdyr flere steder i nasjonalparken. Som
hundeeier er du ansvarlig for at hunden ikke skader
eller plager beitedyr, ville dyr eller fugler.
• Rullestein/løsmasser: Det er ikke tillatt å flytte på
løsmasser, rullestein og liknende.

Hele forskriften kan du søke opp på www.lovdata.no. God tur!
Les mer på www.ferdernasjonalpark.no
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