Bedre sikkerhet og trivsel for alle som ferdes på sjøen

Fartsgrenser
i skjærgården

•
•
•
•
•

5 knop innenfor en avstand på 100 meter fra land, øyer og skjær som
er synlige i vannoverflaten.
5 knop i særskilt oppmerkede sund og trange farvann
30 knop innenfor en linje mellom de ytterste øyene
Utenfor de ytterste øyene gjelder den generelle regelen
om å utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene
Fartsgrensene gjelder hele året

2
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• Ekenesbukta: 5 knop
• Vrengensundet har sommerfartsgrense:
8 knop i tidsrommet 1. mai - 20. august
• Sandesund: utvidet 5 knopsområde

Kartet viser endringer med grønn farge:

NYTTIG INFORMASJON

Sjøfugl. Flere sjøfuglarter har vært i tilbakegang de senere årene. I skjærgården
er det opprettet en rekke sjøfuglreservater, for det meste mindre holmer og skjær.
Disse er merket med skilt. I reservatene er det forbud mot ilandstigning og ferdsel i
perioden 15. april–15. juli. Enkelte holmer utenom reservatene har også betydelig
hekking av sjøfugl. Ved å vise varsomhet i hekketiden, bidrar alle til å opprettholde
sjøfuglbestanden.
Friluftsområder. Mange av øyene i skjærgården er sikret og tilrettelagt som friluftsområder for allmennheten. Skjærgårdstjenesten har ansvaret for driften av
områdene.
Gjestehavner. Større gjestehavner finnes i Tønsberg , på Verdens Ende, i Sandøsund
og på Østre Bolæren. Mange småbåthavner har også gjesteplasser.
BROÅPNING
Åpningstider for Kanalbroen og Kaldnes Bro i Tønsberg
15. april–15. september:
Åpning alle dager inkludert lørdag og søndag:
Kl. 09:05, 12:05, 14:05, 18:05 og 20:05.
Lørdag og søndag åpnes bruene også kl.16:05
16. september–14. april:
I perioden åpnes ikke broene i helgene eller på helligdager. På virkedager,
mandag–fredag, vil broene kun åpnes på bestilling kl. 09:05, 12:05 og 14:05. Broåpning bestilles pr. tlf.: 95 83 98 00. Broåpning må bestilles minimum en time FØR
broåpningen skal intreffe.
KONTAKTINFORMASJON
Færder kommune
33 39 00 00 | www.færder.kommune.no
Gjestehavner i Færder kommune
33 39 00 00
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Skjærgårdstjenesten
33 39 21 00 | 90 89 20 09
www.havnoy.no/aps/havnoy-skjaergardstjeneste

