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VELKOMMEN TIL SØR-GJÆSLINGAN  
– et nasjonalt fredet kulturmiljø 

 

 

FØR ANKOMST 

Dette må du ha med: Du må ha med sovepose eller dyne, putevar, laken og 

håndklær. Det er mulig å leie sengeklær på Sør-Gjæslingan, dette må rorbuverten 

informeres om før ankomst. 

Ekstramadrass/reiseseng: Det finnes ekstra madrass i alle rorbuene, disse kan leies 

ved behov. Vi leier ikke ut reisebarneseng.  

Transport: Kystmuseet leier ut rorbuer, leiligheter og forsamlingshus, men har ikke 

ansvar for transporten til og fra Sør-Gjæslingan. På atb.no kan man finne 

rutetabellen. Dersom det er behov for båtskyss ut over det faste rutetilbudet kan 

man ta kontakt med Kystmuseet så kan vi prøve å hjelpe så godt vi kan. 

Standard: Rorbuene har enkel standard, omtrent slik fiskerne bodde for 100 år siden. 

Alle rorbuene har kokemuligheter og kaffekjeler. Alle rorbuene har strøm bortsett fra 

Lyngsnesholmbua. Det er kaldt vann i alle rorbuene. Vannet i rorbuene anbefaler 

kommunen at kokes. På sanitæranlegget finnes det toalett og dusj. Det er ikke lov å 

sette opp telt eller partytelt på Sør-Gjæslingan. 

Avbestillingsregler: Rorbuene betales på forhånd. Eventuelle rettelser, utsettelser og 

avbestilling må skje skriftlig og senest 10 dager etter mottatt ordrebekreftelse. Etter 

dette gjelder følgende:  

- Innen 21 dager før ankomst: 250 kroner 

- 20 – 11 dager før ankomst: 50 prosent refusjon  

- 10 – 0 dag(er) før ankomst: Ingen refusjon  

https://www.atb.no/
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Eventuell avbestilling på grunn av værforholdene aksepteres dersom offentlig 

båttransport innstilles på grunn av dette. Avbestilling på kort varsel grunnet sykdom 

må dekkes av reiseforsikring.  

Force Majeure: Ved force majeure gjelder alminnelig praksis. Hendelser utenfor vår 

kontroll, som streik, lockout, brann, manglende leveranser, etc. gir begge parter rett 

til å heve avtalen uten kompensasjon. 

 

PÅ SØR-GJÆSLINGAN 

Ankomst: Ved ankomst på Sør-Gjæslingan vil rorbuverten være på kaia når 

hurtigbåten ankommer. Rorbuverten vil ta dere med til butikken hvor dere sjekker 

inn. Det vil være mulighet for omvisning i fiskeværet. Tidspunkt avtales med 

rorbuverten. 

Innsjekk: Innsjekk skjer hos rorbuverten i butikken.  

Butikk: Butikken har et begrenset utvalg av dagligvarer, tørrvarer, snacks og kalde 

drikkevarer. Det finnes også et lite utvalg av suvenirer og fiskeutstyr. Butikken er i 

utgangspunktet åpen en time på formiddagen og en time på ettermiddagen. 

Kafe: Gjæslingans Venner selger vafler på Fiskarheimen flere helger i løpet av 

sommeren.  

Robåt: Det finnes robåter til disposisjon. For adkomst til Hyllabuene og Petterbua er 

man avhengig av robåt. Det er masse redningsvester til utlån, disse får man lånt av 

rorbuverten i butikken. 

Toalett/dusj: Toalettene på sanitæranlegget er åpne og vaskes flere ganger om 

dagen.  

Strøm: Strømmen genereres av aggregat og kjøres hver dag mellom 07:30 og 23:00. 

Det er altså ikke strøm om natta.  
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Hensyn: Av hensyn til andre gjester og fritidsboende ønsker vi at det skal være stille 

fra klokka 23:00. 

Søppel: Nærmere informasjon gis ved innsjekk og oppslag.  

Bål og grilling: Det er bålforbud på Sør-Gjæslingan. Grilling er kun tillatt på anviste 

plasser eller ved nærmere avtale med rorbuverten.  

Oppvarming: Det finnes vedovner og ved, samt panelovner i rorbuene.  

Husdyr: Husdyr kan oppholde seg i sjåen. Av allergihensyn ber vi om at de ikke er 

inne i selve rorbuen, bortsett fra i spesifiserte rorbuer. Det er båndtvang for hunder 

og katter på hele Sør-Gjæslingan grunnet hekkende fugl. 

 

AVREISE 

Før avreise skal utleieenheten være ryddet og vasket. Utstyr til rengjøring er 

tilgjengelig i alle enhetene. Skulle noe mangle, ta kontakt med rorbuverten. Ved 

avreise skal lakentrekket på madrassene tas av og samles med skittent vaskeutstyr i 

en pose. Dette legges i plastkassen merket med «skittent tøy».  

Ved manglende renhold vil leietaker belastes med et rengjøringsgebyr.  

Utsjekk: Utsjekk skjer i butikken hos rorbuverten. Utsjekk er senest en time før 

hurtigbåtens avgang. Ved noen anledninger kan rorbuverten spørre om dere kan 

sjekke ut litt før, hvis det kommer gjester med båten som skal inn i rorbuen dere 

leier. Det er også ofte mulig å sjekke ut senere hvis det ikke kommer noen som skal i 

rorbuen etter dere, avtal nærmere med rorbuverten. Fiskebruket kan benyttes som 

venterom.   
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Hyllabua
Petterbua
Salteriet 
Skolestua 
Uthus til Skolestua 
Helgestua 
Sanitæranlegg 
Trandamperiet

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Væreierboligen 
Månesbua
Naustloftet 
Fiskarheimen
Staværingsbua
Nakktun
Lyngsnesholmbua

Kart over Sør-Gjæslingan

16)

17)

18)

Bestemorbua
Lissbutikken
Feskmottaket

Heimværet

Heimværet

*Flatholmen

GPS: N64.7422953/E010.7749485 
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WELCOME TO SØR-GJÆSLINGAN  
– a national protected culture environment 

 

 

BEFORE ARRIVAL 

You need to bring along: Sleeping bag or duvet, pillowcase, bedsheet and towels. It 

is possible to rent bedding at Sør-Gjæslingan, you need to inform the host of this 

before your arrival. 

Extra mattress/extra travel bed: There are extra mattresses in all the rorbuer, these 

can be rented if needed. We don’t have a children’s bed available.  

Transport: The Costal museum rents out the rorbuer, apartments and assembly halls, 

we do not have the responsibility for the transport to and from Sør-Gjæslingan. At 

atb.no you can find the timetable for the boat. If you need transport for days or 

times that are not available you can contact the Costal museums and we will try to 

find alternatives.  

Standard: Rorbuene have a simple standard, much like the fishermen had 100 years 

ago. Alle the rorbuer has stoves, pans, casseroles and coffee kettles. Alle the rorbuer 

have electricity, except for Lyngsnesholbua which has a gas stove. There is cold 

water in all the rorbuer. The county recommends boiling the water before drinking it. 

At the sanitary facilities there are toilets and showers. It is not allowed to erect tents 

of any kins at Sør-Gjæslingan.  

Terms for cancellation: Rorbuene have to be payed in advance. Changes, delays or 

cancellation has to be given by written notice 10 days after your order confirmation. 

After this the following cancellation terms applies:  
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- Within 21 days before arrival: 250 kroner 

- 20-11 days before arrival: 50 percent refund 

- 10-0 day(s) before arrival: No refund 

Cancellation due to weather conditions are accepted if the public transport is 

cancelled due to the weather. Cancellation on short term due to sickness have to be 

covered by your travel insurance. 

Force Majeure: By force majeure normal rules apply. Events outside our control like 

strike, lockout, fire, missing deliveries etc. gives both parts the right to end the 

booking without compensation.  

 

ON SØR-GJÆSLINGAN 

Arrival: On arrival on Sør-Gjæslingan the host will be at the dock upon your arrival. 

They will follow you to the store where you check in. There is a guided tour of the 

island by the host, the time for this you set with the host.  

Check-in: Check-in happened with the host in the store.  

The store: The store has a limited selection of groceries, snacks and cold drinks. 

There is also a selection of souvenirs and a limited selection of fishing supplies. The 

store is normally open one hour in the morning and one hour in the afternoon.  

Coffee shop: Gjæslingans Friends sells waffles and coffee in Fiskarheimen several 

weekends during the summer.  

Rowboat: There are rowboats for the use of our guests. To get over to Heimværet 

with the rorbuene Hyllabua and Petterbua you must use the boats. The museum 

have lifejackets you can borrow, these you can get in the store. 

Toilets/showers: The toilets and the showers in the sanitary facilities are washed 

several times a day.  
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Electricity: Electricity are generated by a aggregate and runs from 07:30 t0 23:00 

every day. There is not electricity during the night.  

Consideration for others: Of consideration by other guests and locals we wish for the 

fishing village to be quiet from 23:00. 

Garbage: Information about the garbage and recycling will be given you’re your 

arrival.  

Bonfire and barbeque: Bonfires are restricted on Sør-Gjæslingan. It is only allowed 

with open fires on marked places or by a special deal with the host.  

Heating:  There are wood stoves and wood, and electric panel ovens.  

Pets: Pets are allowed in the sjå (outer part of the rorbu). Due to allergies, we ask 

that they are not allowed into the main part, except in specified rorbuer. You have to 

have both dogs and cats on leashed on Sør-Gjæslingan due to nesting birds. 

 

DEPARTURE 

Before departure the rental unit needs to be cleaned up and washed. All the 

equipment you need to do this is available in the rorbu, if something is missing ask 

the host. We also ask you to take of our sheets and pillowcases of the bed and put 

them in bags in cases marked “Skittent tøy” (Dirty laundry). A list of what is 

supposed to be cleaned will be handed out by the host at check-in. 

If the cleaning is not done, or not sufficient the renter will be fined a cleaning fee.  

Check-out: Check-on happens in the store with the host. Check-out is at the latest an 

hour before the departure of the boat. In some cases where new guests are arriving 

the host might ask you if you can check-out a bit earlier. If there are no guests 

checking in after you, you can also check-out later, ask the host about this. The 

Fiskebruk can be used as a waiting area. 

 


