
Sommeråpne fyr på Agder. 
 
 ”Fyrled Sør” 
 
På Agder er en kjede av 7 fyr åpne for dagsbesøk og overnatting i skolens sommerferie. 
Fyrene har vertskap. Sovepose, mat og drikke må taes med. Forhåndsbestilling ikke 
nødvendig. Vertskapet kan kontaktes for opplysninger om plass og skyss.  
Mer info om de enkelte fyr på fyrenes hjemmeside eller ”fyr.no”.  
Hatholmen fyr. 
Fyret ble tent i 1867 og ligger på øya Hatholmen like utenfor Mandal. Fredet. 
Mandal Kystlag har avtale med Kystverket . 15 senger 
Opplysninger:  Mandal Turistkontor 38278300. For leie utenom skoleferien: 91612111 
Ryvingen fyr. 
Fyret ble tent i 1867 og ligger på øya Ryvingen litt øst for Mandal. Fredet. 30 senger. 
Mandal kommune har avtale med Kystverket. Ryvingens venner driver fyret om sommeren.  
Tlf. vertskap: 97779350. For leie utenom sommeren: 48897358/41556866 
Songvår fyr. 
Fyret ble tent i 1888 og ligger på  Hellersøy utenfor Ny Hellesund i Søgne.  
Songvårs venner har avtale med Kystverket. 22 senger. 
Tlf. til vertskap og for leie 48008241. 
Grønningen fyr 
Fyret ble tent i 1878 og ligger på øya Grønningen ytterst i Kristiansandsfjorden. Fredet. 
Bragdøya Kystlag har avtale med Kystverket. 30 senger. 
Tlf. vertskap: 95102523. For leie utenom skoleferien: tlf. 95102523 eller 38085566. 
Saltholmen fyr. 
Fyret ble tent i 1882 og ligger på Saltholmen utenfor Lillesand.  Fredet. 
Lillesand seilforening eier og driver fyret. 15 senger 
Kontakttelefon hele året: 95196720  
Homborsund fyr. 
Fyret ble tent i 1879 og ligger på store Grønningen utenfor Homborsund. Fredet. 20 senger. 
Kystlaget Terje Vigen, Eide Sognelag og Eidekameratene har avtale med Kystverket.             
Tlf. vertskap: 97101373. For leie utenom skoleferien: 37046450 eller 92898279  
Store Torungen. 
Fyret ble tent i 1844 og ligger på øya ytre Torungen utenfor Arendal.  Fredet. 
Arendal og Oppland turistforening har avtale med Kystverket. 27 senger. 
Tlf. vertskap: 90945725.  Tlf. AOT 37023214 
 
Andre åpne fyr på Agder: 
 
Lindesnes fyr. 
Åpent med infosenter, fyrmuseum, utstillinger, restaurant og diverse arrangementer. 
Overnattingsmulighet. Plass må bestilles i god tid på forhånd.  
Lista fyr. 
Åpent med infosenter, kiosk, galleri og utstillinger. 
Overnattingsmulighet. Plass må bestilles i god tid på forhånd.  
Stangholmen fyr. 
Fyret ligger utenfor Risør. Restaurantdrift. Båtrute fra Risør.  


