
         

          
 

         
Barnehager på tur til Røvær er hjertelig velkomne på 
Havbrukssenteret. Senteret er åpent for alle mellom 
klokken 10 og 18 fra april og ut september. 

INNHOLD UTSTILLING

Utstillingen på visningssenteret inneholder en del tekst (de fleste korte), men også bilder og aktiviteter 
som kan være interessante for barnehagebarn (se egen oversikt over utstillingen for å bli bedre 
kjent med innholdet modul for modul på rovarhavbrukssenter.no/utstillingen)

For barnehager kan modul 3 være spennende. Her er det oversikt over alle artene som lever rundt 
Røværsholmen fyr, og en vannkikkert med undervannsfilm. Dette kan kombineres med et besøkt 
på Tranhuset og akvariene, og gjerne en tur i fjæra. 

I modul 4 kan barna se hvordan en laks vokser og utvikler seg, og hva som skjer i havbruk, fra 
laksen er rogn til den havner på middagsbord verden over. Her er det også en interaktiv film og et 
spill der de kan hjelpe laksen til å vokse seg stor.

Modul 5 og 6 har fokus på miljø og bærekraft, og hvordan vi kan skaffe nok mat til alle i fremtiden. 
Her kan dere se hvor lang tid det tar for forskjellige ting å brytes ned ute i naturen, og hvordan vi 
kan bruke havet til å dyrke enda mer mat.
 
Tranhuset
På Tranhuset er det to akvarier som gir mulighet til å komme tett på forskjellige arter. Akvariene 
er utendørs, men under tak, og inneholder fisk, tang, skjell, krabber og annet spennende som lever 
i havet. Innholdet varierer etter hva som er fisket rundt Røvær. Her er det også plansjer med 
oversikt over de vanligste fiskene rundt Røvær, og kanskje finner dere noen av dem igjen i 
akvariene? Her kan elevene studere livet i fjæra og se fisk på nært hold.  

Inne i Tranhusets første etasje er det en egen “lab” med mikroskop, sløyebenk og lærerike plansjer. 
Plansjene forteller om fiskens sanser, anatomi, hva torsken spiser, og elevene lærer mer om inn-
holdet i fôret laksen får.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål eller ønsker å planlegge et besøk. 
Epost: post@rovarhavbrukssenter.no  eller ring oss på mob: 970 74 810 /52 71 80 35
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