Forskrift om adferdsregler for Ørekroken friluftsområde, Hvaler
kommune, Viken
§ 1. Formål
Adferdsreglene skal legge til rette for at dyre- og plantelivet skal ivaretas og at brukere får et
best mulig opphold i området, ved å forhindre brukerkonflikter og forringelse av naturen.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for et område på Ørekroken, Kirkøy i Hvaler kommune, bestående av
deler av gnr. 23 bnr. 40, gnr. 23 bnr. 6, gnr. 23 bnr. 2, gnr. 23 bnr.44, gnr. 23 bnr. 45, gnr. 23
bnr.111, gnr. 23 bnr.53, samt deler av gnr. 3 bnr. 1.
Området er omfattet av forskrift om vern av Ytre Hvaler nasjonalpark og forskrift om fredning
av Hvaler prestegårdskog naturreservat.
Grensene for virkeområdet fremgår av oversiktskart og detaljkart datert Hvaler kommune juni
2022. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 3. Ordensregler
Enhver som ferdes i Ørekroken friluftsområde skal:
1. Opptre hensynsfullt og ikke gjøre skade på omgivelsene.
2. Vise særlig hensyn til dyre- og planteliv.
3. Holde området rent og ryddig. Henlegging av avfall er forbudt.
4. Vise hensyn til andre brukere.
5. Rette seg etter tilsynsvaktens anvisninger i henhold til denne forskriften. Tilsynsvakten har
rett til å bortvise den som ikke overholder reglene i denne forskriften.

§ 4. Overnatting
Oppslag av telt og hengekøye eller andre former for overnatting i Ørekroken friluftsområde er
forbudt.

§ 5. Bruk av ild
All bruk av åpen ild og engangsgriller er forbudt hele året.

§ 6. Andre bestemmelser
Bruk av sykkel er forbudt.
Bruk av hest er forbudt.
Det er ikke tillatt å ferdes i båt eller med seilbrett/kite innenfor badebøyene.
Det er ikke tillatt å hugge eller på annen måte skade trær eller vegetasjon.

§ 7. Motorisert ferdsel
All motorisert ferdsel i friluftslivsområdet skjer i henhold til lov om motorferdsel i utmark og
vernebestemmelser for Ytre Hvaler nasjonalpark, samt vernebestemmelser for Hvaler
prestegårdskog naturreservat.

§ 8. Dispensasjon
Hvaler kommune kan etter søknad gi dispensasjon fra bestemmelsene i særlige tilfeller.

§ 9. Straff
Overtredelser av atferdsreglene kan straffes med bøter etter lov om friluftslivet § 39.

§ 10. Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft 18.06.2022.

