
SKJÆRGÅRDSPARKEN
Skjærgårdsparken i Telemark består av et
større antall utvalgte områder som er sikret
og forvaltet helhetlig for friluftsliv. Drift og
tilsyn utøves av Skjærgårstjenesten. 

Miljøverndepartementet har hittil opprettet
skjærgårdsparker på kysten av Agder og Tele-
mark, og formålet er å fremme friluftsliv
langs kysten. I dag omfatter skjærgårdspar-
ken i Sør-Norge strekningen fra Grenland i
Telemark til Lindesnes, og består av 600 om-
råder fordelt på 55.000 dekar.

FAKTA
Krogshavn er en veldig populær badeplass for
store og små, og er også et flott område for
andre friluftsaktiviteter som turgåing og fiske.
Området omfatter store grøntområder med
badestrender, og ulike anlegg for ballspill. 

Ytterste holme i skjærgårdsparken med om-
kringliggende sjøarealer i en avstand av 0 – 50
m fra land er sjøfuglreservat. Formålet med
fredningen er å bevare livsmiljø for plante- og
dyrelivet i området, særlig ut i fra hensynet til
sjøfuglene og deres hekkeplasser.

Sjøfuglreservatet er viktig hekkeplass for
blant annet fiskemåke, makrellterne og ærfugl.

SKJÆRGÅRDSTJENESTEN
Skjærgårdstjenesten i Bamble ble etablert i
1994 i forbindelse med opprettelse av skjær-
gårdspark i kommunen. Bamble kommunes
driftsenhet utgjør sammen med Kragerø og
Porsgrunn kommuners driftsenheter Tele-
mark driftsområde.

Skjærgårdstjenesten har ansvar for drift, ved-
likehold og oppsyn av skjærgårdsparken.
Disse arealene ligger hovedsakelig på øyene
i Skjærgården. I tilknytning til skjærgårdspar-
ken har kommunen anlagt to servicebygg for
turister. Ett på Valle og ett på Kjønnøya. Ser-
vicebyggene har dusj, toalett, vaskemaskiner
etc. I tillegg har skjærgårdstjenesten to ser-
vicebygg i Langesund, ett i Kongshavn og ett
i Krogshavn.

Hvordan ferdes i området
For Naturreservatet gjelder følgende: 
• Ferdselsforbud fra og med 15. april til og 

med 15. juli, i resten av året skal ferdselen
foregå slik at plante – og dyrelivet minst 
mulig skades og forstyrres.

• Vegetasjonen, herunder døde busker og 
trær, er fredet mot skade eller ødeleggelse.

• Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, 
reir, egg og unger, er fredet mot enhver 
form for skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse.

• All jakt, fangst og bruk av skytevåpen er 
forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars 
til og med 1. september

• Hunder må ikke slippes inn i reservatet i 
perioden fra og med 1. mars til og med 
1. september.

• Camping, teltslaging og oppsetting av 
kamuflasjeinnretninger for fotografering 
er forbudt.

ENGLISH ABSTRACT
Facts
Krogshavn is centrally located in Langesund
in the county of Bamble and is part of the
Skjærgårdspark in Telemark, a series of re-
creational areas managed for outdoor acti-
vities. 

Krogshavn is a very popular bathing spot for
young and old alike, and is also a beautiful
area for other outdoor activities such as hi-
king and fishing. The vicinity includes many
green areas with bathing beaches and facili-
ties for ball games. 

A smaller section of the area (an islet on the
seaward side) is protected as a nature re-
serve as a breeding site for seabirds. The
most numerous species are Common gull,
Common tern and Eider.

How to explore the area!
The following rules apply for the 
Nature Reserve 
• No admittance between 15. of April and 

15. of July; during the rest of the year only
access that does not disturb or damage 
the plant and animal life is permitted. 

• Vegetation, including dead bushes and 
trees, is protected against damage or 
destruction.

• Birds and mammals, including places of 
hibernation, dwellings, nests, eggs and 
young, are protected against any type of 
damage, destruction and unnecessary 
disturbance.

• All hunting, capture and use of weapons is
prohibited during the period from 1 March
to 1 September inclusive.

• Dogs are not allowed off-lead in the 
reserve during the period from 1 March 
to 1 September inclusive.

• Camping, tenting and setting up of 
camouflage contraptions for photography
is prohibited.

Skjærgårdsparken i Telemark
Velkommen til Krogshavn

Statens Naturoppsyn
Klostergt. 33
3732 Skien 
www.naturoppsyn.no/skien

Forvaltningsmyndighet:

Fylkesmannen i Telemark
Miljøvernavdelingen

Statens Hus, 3708 Skien

Tlf. 35 58 61 00
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Bamble kommune
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