
Ekskursjonsbeskrivelser 
 
Lørdag 25. april  
 
06.00-08.00 Morgenekskursjon til Gullkronene naturreservat 

Dette er et unikt edelløvskogområde hvor gamle trær av eik og bøk er 
dominerende. Omfattende fuglesang på våren. Oppmøte på 
parkeringsplassen ved Gullkronene kl. 06.00-06.10. Kort orientering om 
reservatet fra guidene og stamhusbesitter Wedel-Jarlsberg. Deretter blir 
det en fottur langs stier rundt i reservatet med videre orientering noen 
steder underveis. Retur til Tønsberg Vandrerhjem fra parkeringsplass kl. 
07.50-08.00. 

 
14.00-17.30 Ettermiddagsekskursjon til Ilene og Presterødkilen 

Ilene og Presterødkilen er våtmarksområder med status som 
naturreservat og Ramsarområder. Avreise fra Tønsberg Mathus & catering 
kl. 14.00. Kort orientering om ekskursjonen på P-plass ved Ilene kl. 14.15 
ved guider. Tur til Fugletårnet på Ilene. Deretter kort orientering og enkel 
bevertning, kaffe og te ved Holmen våtmarkssenter ved Lene Berge fra 
Fylkesmannen i Vestfold. Videre transport til Presterødkilen 15.45. Kort 
orientering om ekskursjonen ved P-plass ved Presterødkilen. Rundtur i 
området til fots med besøk i to fugletårn. Retur til Tønsberg Vandrerhjem 
fra parkeringsplass kl. 17.20-17.30. 

 
Søndag 26. april 

Alternativ 1 (maks 36 plasser). Denne turen har værforbehold. Ved dårlig 
vær blir det i stedet tur til Mølen landskapsvernområde også for denne 
gruppen. 

09.30-15.00 Ekskursjon til Færder nasjonalpark 

Besøk på Store Færder Ornitologiske stasjon i Færder nasjonalpark. 
09.30: Avreise fra Tønsberg Vandrerhjem. 

10.15: Oppmøte for 1. pulje på Sandøsund brygge, Hvasser for avreise 
med båt til Store Færder. 

10.30: Oppmøte for 2. pulje på Sandøsund brygge, Hvasser for avreise 
med båt til Store Færder. 

12.30: Samling ved fuglestasjonen på Store Færder for orientering om 
Store Færder Ornitologiske Stasjon og noe å bite i samt kaffe, te, drikke. 

13.00: Fottur i terrenget med orientering om fugler, fyrhistorie, geologi og 
botanikk. 

14:00: Avreise fra havna på Store Færder for 1. pulje. 

14:20: Avreise fra havna på Store Færder for 2. pulje. 

14:45: Retur til Tønsberg for hjemreise. 



 
Alternativ 2 

09.30-15.00 Ekskursjon til Mølen landskapsvernområde 

Besøk i Mølen landskapsvernområde og Mølen Ornitologiske Stasjon 

09.30: Avreise fra Tønsberg Vandrerhjem. 

10.30: Oppmøte på P-plass på Mølen for kort orientering om 
ekskursjonen. 

10.30-12.30: Fottur og omvisning i Mølen landskapsvernområdet. 

12.30: Samling ved stasjonsbygget til Mølen Ornitologiske Stasjon for 
orientering om Mølen og stasjonen samt noe å bite i samt kaffe, te, 
drikke. 

14:00: Retur til Tønsberg for hjemreise. 
	  


