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Færder nasjonalpark
Færder nasjonalpark inneholder et av de mest bevarings-
verdige natur- og kulturlandskapene i Norge.

Nasjonalparken, som ble opprettet i 2013, strekker seg fra Færder 
i Tjøme kommune i sør til Ormø i Nøtterøy kommune i nord. 
Dette kystavsnittet har det rikeste naturmangfoldet i Norge. Flere 
enn 300 sjeldne og utrydningstruede arter er dokumentert innen-
for nasjonalparken. 

Tusenvis av unge og gamle samler hvert år sommerminner i Tjø-
mes skjærgård.  Færder nasjonalpark har nasjonal betydning for 
det kystnære friluftslivet. 

Store deler av nasjonalparken ble allerede i 2006 vernet som land-
skapsvernområde. Flere av øyene og skjærene som inngår i nasjonal- 
parken hadde tidligere status som naturreservater, særlig fordi de er viktige hekkeplasser for sjøfugler.

Nasjonalparken ble opprettet i 2013. Den er 340 kvadratkilometer stor. Av dette er 15 kvadratkilometer landareal.

En utførlig omtale av nasjonalparken er gitt først i boken.

Kvitskjærene naturreservat
Kvitskjærene var en stor måkekoloni. I dag er den nesten 
tømt for sjøfugler. Skjærene har likevel kvaliteter som hekke- 
område, og kan igjen bli viktig for måkene.

Kvitskjærene viser dynamikken i naturen. Antall fugler og arter på 
skjærene har i løpet av de siste 40 år vist store svingninger.

I 1969 hadde rundt 250 fiskemåker tilhold på skjærene. I 1983 
hadde antallet steget til nærmere 700. I løpet av de neste fire årene 
sank antall fiskemåker til 200, og bestandsnedgangen sluttet ikke 
der. I 1992 var det bare rundt 80 fiskemåker i reservatet, og etter år 
2000 har arten vært nærmest fraværende på Kvitskjærene.

Svartbak, tjeld, grågås, ærfugl og makrellterner hekker i varierende 
antall i reservatet.  

Oslo kommune eier Kvitskjærene, som en del av eiendommen Hudø. På Hudø driver Oslo kommune feriekoloni. Naturreservatet 
er 70 dekar stort, og ble opprettet i 1978.

Kvitskjærene ligger på Tjøme-siden av Hudø og eies av Oslo kommune.

Utsyn mot sør fra toppen av Store Færder.
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