
         

          
 

         Et besøk på Røvær Havbrukssenter gir skoleklasser en 
unik mulighet til en dag med opplevelser, praktisk læring 
og fordypning i spennende tema. 

DAGSPROGRAM

Klassen reiser ut til Røvær med Røværfjord. Avgang fra Indre Kai Haugesund kl 07:50 og fremme 
på Røvær 08:15. Alternativt avgang Indre Kai 10:40 med ankomst 11:05. Retur fra Røvær kl. 
14:05, ankomst Indre Kai 14:30. 

På Røvær blir dere tatt imot av egne guider. Klassen deles i grupper, og lærer kan gjerne forberede 
inndelingen i grupper på forhånd. Gruppene besøker visningssenteret, Tranhuset og havbruks- 
anlegget etter tur. Hver del varer ca 45 minutter. Hvis klassen er opp til 22 elever blir de delt i to 
grupper, klasser som er 23 eller flere deles i tre grupper. Dette av praktiske hensyn: Det er plass 
til 11 elever i RIB’en. 

Klassen har felles lunsj. Hvis klassen kommer med båt 11.05 blir det lunsj ved ankomst. For klasser 
som kommer ut med båten 08.15 blir det felles lunsj midt på dagen. De får også ca 1,5 time til  
disposisjon før retur med Røværfjord. 

PRAKTISK INFORMASJON

Lunsj
Elevene får laksewraps (sprøstekt laks i wrap med salat og chilimajones). De fleste synes dette er 
kjempegodt. Hvis det er noen som har allergi eller annet det må tas hensyn til er det viktig å melde 
fra på forhånd. (send eventuelt epost til ingunn@rovar.no)

Oppbevaring
Sekker, eventuelle skifteklær/regnklær osv. kan oppbevares i 2. etasje på Tranhuset. 

Butikken
Butikken på Røvær er åpen, og klasser som ønsker det er selvsagt velkomne innom. 
Obs! Det kan være maks 5 elever inne om gangen. 
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Besøket på Røvær

Havbrukssenter

• Lekepark
• Strand med grindabygg og grill
• Sandvolleyball

VISNINGSSENTERET:
Lærer følger gruppen som har omvisning i utstillingen (se eget undervisningsopplegg for besøket).

HAVBRUKSANLEGGET:
Elevene reiser ut til havbruksanlegget i RIB sammen med guide. Dette ligger bare noen minutter 
med båt fra kaien på Røvær. Alle elevene får låne varm kjeledress, sko og redningsvest som de har 
på seg under båtturen. Det er god plass til å kle seg på Tranhuset. På turen kommer klassen tett 
på skjærgården og havområdet rundt Røvær. De besøker laksemerdene og får vite mer om en av 
Norges største eksportnæringer. Guiden forteller blant annet om miljø, fôring, arbeidsoppgaver og 
rutiner på et anlegg og hvordan laksen blir tatt vare på.

TRANHUSET: 
En egen guide følger gruppen som besøker Tranhuset. Elevene får høre mer om Røvær og samfunnet 
her. Får også studere livet i havet og fjæra på nært hold. Her er to akvarier  under tak, som er fylt 
med spennende arter: Fisk, tang, skjell og krabber. 

Inne i Tranhuset er det plansjer der elevene lærer mer om fiskens anatomi og sanser. De får også 
lære litt om hva torsken spiser, og hvilke næringstoff og ingredienser som finnes i fôret til laksen.

Det er flere mikroskop i Tranhuset, slik at elevene kan oppdage hvordan sandkorn og andre ting 
blir når det forstørres.

Det er mulig å sløye fisk, og elevene kan studere hva som finnes inne i fisken og se det i forhold til 
anatomi-plansjen.

AKTIVITETER PÅ RØVÆR
For klasser som har tid til overs etter besøket på Havbrukssenteret, finnes det mange aktiviteter 
på Røvær. 

• Tursti
• Utsiktspunkt
• Ballbinge

Det er også mulig for klassen å søke ly inne på visningssenteret, under taket på Tranhuset, og på 
enkelte dager Sjøhuset, hvis været skulle kreve det. Se gjerne forslag til fordypning på  
rovarhavbrukssenter.no for tips til tema dere kan diskutere eller utforske nærmere.

ETTER BESØKET:
Gi oss gjerne en tilbakemelding ved å sende en e-post til Ingunn Rasmussen (ingunn@rovar.no). 
Hva var bra, hva savnet dere, hva kunne vært bedre? Fant dere noen av temaene eller aktivitetene 
spesielt interessante? Har dere noen tips til opplegget som helhet?


