Ferdsel i området rundt Halvikhallin:
Hallvikhallin er diger. Hula er omtrent 340 meter dyp. Og ikke minst er
inngangen til hula spektakulært stor. Som beskrevet av hulefotografen Dave
Bunnel:

«This almost certainly makes it the largest known sea cave entrance
and among contenders for the largest cave entrance of any type»1.
Halvikhallin er et mektig turmål som det er verdt å sette av litt tid til. Dersom
du skal besøke hula, gir allemannsretten deg rett til fri ferdsel i området.
Retten består av rett til opphold, blant annet telting, bading og rasting, ferdsel
og høsting.

INFORMASJON OM
FERDSEL I OMRÅDENE RUNDT

«HALVIKHALLIN»

Alle som bruker allemannsretten plikter å opptre hensynsfullt og varsomt, slik
at man ikke gjør skade eller skaper ulemper for andre:
•

Rydd opp etter deg. Unngå forsøpling og ta med søppel hjem igjen.

•

Vær varsom med bruk av ild. Husk forbudet mot å gjøre opp ild i
tidsrommet 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og
annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

•

Husk at noen sjeldne arter av bær, sopp og blomster er fredet mot
plukking.

•

Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter unna bebodd hus
eller hytte. Dersom du skal ligge mer enn to døgn på samme sted, må
grunneieren gi deg tillatelse.

•

Respekter privat hytte og områdene rundt.

I områdene rundt Halvikhallin er det ofte sauer på beite. Vi ber derfor deg
som er hundeeier, om å respektere reglene om båndtvang. 1. april til 20.
august er det båndtvang for alle hunder. Også utenom tiden for båndtvang
anbefaler vi å holde hunden i bånd, da beitesesongen varer lenger enn
perioden med båndtvang.
God tur!
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«Dette er grotte for rekordbøkene»
Fosna-Folket 8. juli 2018

1Dave

Bunnel, «Halvikhallinn, Norway: A Photographic Quest in Search of the World’s Largest Sea Cave
Entrance», NSS News, October 2018

Utgitt av Osen kommune 2022 – kontaktinformasjon: postmottak@osen.kommune.no

Utgitt av Osen kommune 2022 – kontaktinformasjon: postmottak@osen.kommune.no

