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Stråholmen er en vandring i
kulturlandskap, tett på havet.

Stråholmen takes you on a trip through a
cultural landscape, up close to the sea.

Kartinformasjon
Map information / Karte Informationen

Havstrender, tangvoller og tørre enger med skjellsand gir sammen med
gunstig klima et stort naturmangfold. På utsiden er det store tareskoger på
sjøbunnen og på innsiden er det ålegrasenger. De er viktige for livet i havet.
Det er mye sjøfugl i Sørstrand, der det ikke er tillatt å ferdes i hekketiden.
Det har vært fast bosetting fra 1634. Landbruk med rydding, beiting og
slått har skapt et verdifullt kulturlandskap. De mange steingjerdene rammer
inn landskapet og gir det særpreg. Stråholmen er med i ordningen Utvalgte
kulturlandskap i jordbruket. Beitende gammelnorsk sau og slått holder
landskapet på store deler av øya i hevd. Losing, landbruk og fiske har vært
viktige leveveier på Stråholmen. I dag bor det folk på Stråholmen
i sommerhalvåret
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Du er her / You are here

Ocean beaches, seaweed beds, dry meadows with shell sand, and a favourable
climate all combine to create a great biodiversity. There are large kelp forests on
the ocean side of the islet, and on the mainland side there are eelgrass meadows.
Such marine forests and meadows are vital for ocean life. There are many seabirds
in Sørstrand, where all traffic is forbidden during nesting season. People have lived
here since around 1634. Farming based on clearing, grazing, and haymaking has
created a valuable cultural landscape. The many stone walls frame the landscape
and give it a distinctive look. Stråholmen is part of a national scheme for select
cultural landscapes within agriculture. Grazing Old Norwegian sheep and haymaking
preserve the landscape in large parts of the islet. Piloting, farming, and fishing have
been important trades on Stråholmen. Today, people live on Stråholmen during the
summer months.
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