
På Ryvarden kjem du i nær kontakt med 
havet og naturkreftene. Mot vest er det 
ope hav så langt auga kan sjå. Turen ut til 
fyret går på ein smal grusveg som svingar 
seg to kilometer utover frå den gamle han-
dels- og industristaden Mølstrevåg.  

Ryvarden kulturfyr
Ryvarden kulturfyr byr på en perfekt kombinasjon av natur 
og kulturoppleving, og er eitt av dei mest besøkte turmåla i 
distriktet. Galleriet har skiftande kunstutstillingar kvar månad, 
kafé med enkel matservering, og ein spennande galleributikk. 
Etter ein frisk spasertur på ein knapp halvtime er det fint å 
kunna setja seg ned i det trivelege galleriet og nyta ein kopp 
kaffi og ein nysteikt vaffel.

Ryvarden - der hav og himmel møtest
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Opningstider 2019
Galleriet og kafeen er ope alle søndagar og helligdagar 
frå mars til november kl 11 - 16.

I perioden 3. juli - 3. august; også onsdag - lørdag 
kl 12 - 16
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Eit historisk landemerke
Ryvarden Kulturfyr står godt planta i gammal historie, for 
Ryvarden har vore eit seglings- og kjennemerke i over 1.100 
år. Alt i 869 blei den første varden bygd på neset, av Flòke 
Vilgerdson - også kalla Ramna-Flòke og kjend som han som 
gav namn til Island. Flòke-varden er det eldste kjende sjømer-
ket i landet. Varden sto ytst på neset i nesten tusen år, men 
frå 1840 og utover førte det store vårsildfisket til at det blei 
behov for fyrlykter langs kysten. Det første fyret blei bygt 
i 1849. Heilt fram til automatiseringa i 1984, budde det folk 
som bemanna fyret på Ryvarden. Sidan 1992 har fyrstasjonen 
vore fylt med nytt liv som ein møtestad for kultur og friluft-
sliv. Ryvarden er tildelt Olavsrosa - kvalitetsmerket til Norsk 
Kulturarv, som blir tildelt produkt av høg kvalitet som har 
grunnlag i den norske kulturarven.

Fyrmeisterbustaden
Om du ønskjer meir enn eit kort besøk på Ryvarden, er det 
mogleg å leiga den gamle fyrmeisterbustaden. Her kan du 
kjenna fyrlivet på kroppen med naturen tett på og vinden 

Turveg Mølstrevåg - Ryvarden
Turen går  frå parkeringsplassen i Mølstrevåg på ein 2 km lang 
grusveg, gjennom kupert terreng med lynghei og gammalt 
kulturlandskap til Ryvarden. Frå det høgste punktet omlag 
midtvegs på turen er det storslått utsikt mot m.a. Sletta, 
Stord, Bømlo, Utsira og sørover mot Byheiane i Haugesund. 
Frå steingarden som avgrensar Ryvardsneset, kan ein følgja 
Nordsjøløypa gjennom marka til Lyngholm.

Ved ein avstikkar frå vegen rett før ein kjem ut til fyret, står 
monumentet over dei 16 som omkom då hurtigbåten ”Sleip-
ner” gjekk ned like ved Ryvarden i 1999.

Turløyper

Tursti til Lyngholm (Nordsjøløypa)
Turen til Lyngdholmen går på merka sti nordover frå Ry-
varden gjennom ope kystlandskap med lynghei og svaberg. 
Ta gjerne turen oppom Landsåt, med flott utsikt i alle 
himmelretningar. Langs ruta kan ein òg ta avstikkaren til 
gravrøysa like innanfor fyrlykta på Håskru (ca 15 min. kvar 
veg) og gravrøysa Kongsvarden frå bronsealderen.
Turen frå Ryvarden til Lyngholm er 4 km lang og tek ca 1,5 
time ein veg. 
Nordsjøløypa (The North Sea Trail) er ei internasjonal 
turløype som går gjennom sju land rundt Nordsjøen. I 
Hordaland går løypa frå Fedje i nord til Sveio i sør. Nord-
sjøløypa bind saman gamle ferdsleårer og vandringsvegar 
gjennom kulturlandskapet. I Sveio går turen frå Møl-

strevåg til Buavåg - delvis på sti, og delvis langs riksvegen.

Parkering og køyreløyve
Bilar må parkerast i Mølstrevåg på merka p-plasser. Spaserturen 
ut til Ryvarden tar ca 30 min – 2 km. Følg grusvegen opp til 
høyre like ved oppslagstavla som har form som ei fyrlykt.

NB! For personar med ulike typar bevegelseshemning kan det 
på opne dagar i kafé/galleriet gis dispensasjon til å køyre heilt ut. 
For løyve til å køyre inn – ring kaféen tlf 46 90 60 43. Dette for 
at vi skal kunne koordinere trafikk slik at du ikkje møter andre 
biler. Der er ikkje møteplassar!

ulande rundt hushjørna, piskande regn på ruta eller sol frå ein 
høg himmel. Huset har oppdatert standard og overnattings-
plass til 8 - 10 personar. Ønskjer du informajon om overnat-
ting, arrangement/lukka arrangement – ta kontakt med Gunn 
Bente Håvardsholm på Sveio kommune sitt sentralbord:
 53 74 80 00 eller mobil 951 95 800


