
Generelt: Småbåthavna i Fuglevik ligger 3 nautiske mil sør 
for Moss. Dette er et populært stoppested på Oslofjordens 
østside. Båthavna tilhører Rygge Båtforening. De har eget 
klubbhus som kan benyttes av besøkende. Nord for havna 
ligger Fuglevik Båtservice as, som utfører ulike typer båt-
reparasjoner. 

Båthavna har døgnåpen kortpumpe for diesel og bensin. 
Det er gratis vakuumtømming av septikk. I tillegg har havna 
kiosk, båtutstyr, service og verksted med kran som tar 8 tonn. 
Kafe Piraaten ligger også helt nede ved bryggekanten. 

Rett nord for havna finner du perlen og friområdet 
Fuglevikstranda, med en 100 meter lang sandstrand som går 
over i svaberg på begge sider. Skogspartiene på innsiden 
innbyr til oppdagelsesturer. I bakkant av stranda er det en 
campingplass. 

Du kan også ta turen til Værne klostergård som ligger 800 
meter fra havna. Denne ærverdige herregården var en kongs-
gård i tidlig middelalder, og senere ble det kloster. Nå er det 
bare ruiner igjen av klosteret. I moderne tid har det vært 
meieri og planteskole her, men i dag er det kun landbruks-
virksomhet på stedet. Værne kloster ligger flott omgitt av et 
særpreget herregårdslandskap, med høyreiste eiketrær og 
flotte alléer. 

Sør for havna ligger Ilastranda. Dette er en sørvestvendt, 
langgrunn og fin sandstrand med en liten gressflate innenfor. 
Den ligger litt i le mellom hytter og molo. Kyststien går her, så 
det er flotte muligheter for gå- og løpeturer.

Maritimt: Gjester fortøyer mot utriggere i det nordlige havnebassenget, der 
dybden er ca. 2 meter. Det er trangt her inne, så båter over 34 fot bør opp-
søke en annen havn.

Sør for Fuglevik båthavn ligger Årefjordtangen. Innerst i Årefjorden kan 
man ligge på svai dersom det ikke blåser sterkt fra sørvest. Her finner du en 
interessant flora og fauna.

 
  The depth in the harbour to the north is 2  metres. The harbour can 

accommodate boats under 34 feet. 
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