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Velkommen til Ilene!

Internasjonal vernestatus 
Presterødkilen og Ilene naturreservat 
er sammen vernet under den 
internasjonale Ramsarkonvensjonen 
for bevaring av våtmark. Ilene 
naturreservat ligger rett ved senteret. 
Hvert år brukes reservatet av tusenvis 
av fugler på trekk. Her spiser de og 
hviler til nye etapper på vingene. 
 
Tilbud til skoler og barnehager
Hvert år besøker mange 
barnehagebarn og skoleelever 
senteret og får gratis opplegg 
med  naturveileder. Oppleggene er 
tverrfaglige og følger læreplanens 

kompetansemål. Skoler og barnehager 
kan også benytte stedet uten 
naturveileder. 

Et trivelig turmål!
Grevestien går fra havna i Tønsberg 
langs sjøen nordover, opp til 
Semslinna og videre sørover gjennom 
takrørskogen ut til besøkssenteret. 
Her kan man fritt benytte hagen med 
benkebord og vakker utsikt over 
reservatet. Det er også mulig å leie 
stedet. Eget program for sesongen 
med åpningstider og aktiviteter kan du 
finne på www.ilene.no.

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på 
den gamle husmannsplassen Søndre 
Holmen. Senteret arrangerer åpne 
dager for alle og gratis tilbud for 
skoler og barnehager. Her kan du lære 
om våtmark og oppleve unik natur tett 
på Tønsberg.
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Byfjorden

Aulielva

Fakta & informasjon
 Hvordan kommer  

jeg meg dit?
Du kommer lettest til senteret på sykkel eller til fots 
langs Grevestien. Grusveien inn til senteret er stengt 
med bom, men på åpne dager kan bevegelseshemmede 
kjøre til døra. Andre kan parkere på parkeringsplassene 
ved Aulielva eller Korten.

Utkikkspunkt Fugleobservasjonstårn vest for senteret. Slottsfjellet i 
Tønsberg gir en fin oversikt over hele reservatet.

Besøkssenter
våtmark

Adresse Semslinna 8, 3170 Sem 
Telefon 33 37 10 00 | E-post ilene@fylkesmannen.no 

 Mer informasjon www.ilene.no | www.facebook.no/ilenenaturreservat  
Instagram: @ilenenaturreservat
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