
Odderøya
friluftsområde

Velkommen til friluftsområdet

Odderøya er et offentlig friluftsområde som er opparbeidet 
med parkeringsplasser, toaletter, sandstrender, turveier og 
stier. 

Tidligere var området en viktig del av byens forsvarsverk. 
I 2003 kjøpte kommunen Odderøya og det meste av øya er nå 
et viktig helårs friluftsområde for allmenheten. 

Øya har et rikt plante- og dyreliv, med egen rådyrstamme. 
I dammene kan du finne salamander. I hele området finner du 
både eldre og nyere forsvarsverk. Av mer spesielle historiske 
anlegg har vi det gamle karanteneområdet ved Bendiksbukta
med tilhørende anlegg og kolerakirkegården i 
Kjerregårdsbukta.

Du finner flere fine badeplasser på øya, helst langs østsida, og 
mange gode fiskeplasser. Det er en sammenhengende 
turløype rundt øya. Denne inngår i kyststien. 

Flere veier er tilgjengelige for elektriske rullestoler, men det er 
bratt mange steder, og vi anbefaler at du har med en hjelper.

Merk deg dette:
Bendiksbukta og Odderøya amfi er konsert- og 
arrangementsområder, og hele eller deler av området kan 
være adgangsregulert i forbindelse med arrangementene.

Telting er tillatt på deler av området, vist med rød 
avgrensning i kartet, men i perioden 20.juni – 15.august skal 
teltet tas ned og pakkes bort i tidsrommet  kl 09.00 – 20.00. 
Ellers i året gjelder friluftslovens bestemmelser om 
overnatting i hengekøye, under åpen himmel og i telt i inntil 
2 døgn. 

Bobilcamping er ikke tillatt.

På Odderøya er det bål- og grillforbud hele året bortsett fra 
på opparbeidede plasser. Når du bruker engangsgrill: sett 
denne på sand, grus eller stein, og for all del ikke legg varm 
grill i søppelbeholder!

Du er velkommen til  å ta med hunden,  men den må være i 
bånd hele året. Bruk hundepose.

Mer info om kulturminner og friluftsliv på 
Odderøya finner du ved å scanne denne QR-koden

VIS ANSVAR – TA GODT VARE PÅ VÅRT 
FELLESFRILUFTSOMRÅDE. 

Eget avfall tar du med hjem.

Welcome
to Odderøya recreation area. 
You can camp here for two days in a tent, but between the 20th of June and the 15th of August the tent must be taken down and stowed 
away during the daytime. Mobile homes are not permitted. 
Please help us keep the area tidy and attractive!

Odderøyas venner
Kristiansand kommune har et tett samarbeid med 
Odderøyas venner om forvaltning og drift av Odderøya. 
Foreningen jobber for å bevare og formidle øyas historie og 
kulturminner. Foreningen driver kafe i den tidligere vaktmesterboligen 
syd på øya.
Mer info om foreningen finner du her www.odderoyasvenner.com/
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