VANNVERKET/
YSTØRAN

Småspove / Whimbrel

Strandnellik / Sea Thrift

VANNVERKET - YSTØRAN

Turbeskrivelse:

The trail:

Du er her.
Herfra er det 1,5 km til
Åndhammarn (30 min)
og 3,0 km til Ystøran (1 time)

Stien starter ved Vannverket. På
turen kan du gå til Åndhammarn
eller følge stien videre over stein og
fjære før du kommer til Ystøran.
NB: Pass på tidevannet!

The trail starts at Vannverket
and proceeds to Åndhammarn,
continuing over stony causeways to
Ystøran. Beware high tides, the area
may be cut off.

Ystøran brukes som sauebeite og er
et viktig trekkområde for fugl. Stien
går gjennom naturreservat som ble
opprettet med bakgrunn i et rikt
fugleliv. Bruk marka skånsomt og
følg de oppmerkede stiene.

Ystøran is used as pasture for sheep
and is an important area for
migrating birds. The trail goes
through a nature reserve, please
follow the marked path.

Takk for at du ikke slenger fra
deg søppel. Husk båndtvang.
You are here.
Distance: 1,5 km to Åndhammarn
(30 min) 3,0 km to Ystøran (1 hour)
Please do not litter, dogs must be
kept on a leash.

Naturreservat
All vegetasjon er fredet. Sanking av bær er dog tillatt. Dyr
og fuglelivet er fredet, vis hensyn. Jakt, fangst og bruk av
skytevåpen er forbudt. Motorisert ferdsel er ikke tillatt.
Camping og oppsetting av kamuflasjetelt er forbudt.
Nature Reserve
All vegetation is protected. Edible berries may however
be collected. All animals and birds are protected, do not
disturb them unnecessarily. Use of firearms is strictly
prohibited. No motorised forms of transport are allowed.
Camping and the erection of hides for photography are
prohibited.
Vær oppmerksom på:
All ferdsel er på eget ansvar. Ved ulykker ring 112 eller 113.
Caution:
All passage is at your own risk. Call 112 or 113 in emergency
situations.
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Den usynlige turgåer kan ingen være, men vi ser gjerne at du prøver.
We realize it is not possible to be an invisible hiker, but we appreciate you trying.
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