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Dokumentet ligger på http://www.hrklubben.no/ 

1 DOKUMENTASJON 
 

I dette dokumentet er det benyttet betegnelsen ”staker” eller «bøyer» på de fargede som 

flyter, og ”søyle” (også kalt stang) om de som er fastspikret på bunnen. 

 

1.1 Svenskekysten. 
 

De svenske sjøkartene er gode og lettleste. 

 

Imidlertid mangler noen av dem kompassrose, så for å få tatt ut en kurs, må man ha en 

linjal med kompassrose. 

 

Båtsportkartene er utsnitt fra "skärgårdskorten" i et format som gjør dem godt egnet til 

bruk i mindre fartøyer. Båtsportkartene er spiralinnbundet i et format på 42 x 32 cm. De 

leveres både i papirutgave og laminert i plast. Papirutgaven koster kr 400,- og laminert 

utgave kr 800,-. Øvrige båtsportserier ligger løst i mapper og i format 60 x 42 cm. 

Målestokken på kartene er stort sett 1:50 000 eller 1:25 000, men alle spesialer i bedre 

målestokk fra "skärgårdskortet" er selvfølgelig med.  

 

Firmaet Hydrographica har gitt ut 4 kartblad over Koster i målestokk 1:10 000 basert på 

egen oppmåling. Disse er svært fine. De kan kjøpes på papir (forhandlerliste på 

http://www.hydrographica.se/ ) og på BSB-format (fra order@hydrographica.se). Noen 

leverandører av elektroniske kart har lagt inn disse fine kartene. 

 

Det tyske forlaget NV-Verlag utgir også gode båtsportkart over vestkysten av Sverige. 

 

"Beteckningar ock Førkortningar i Svenska Sjøkart" er til god hjelp for å forstå 

symboler og forkortelser. 

 

"Tistlarna - Strømstad" av Kaj Hartelius og Yngve Rydholm (Bonnier Fakta) er en 

svensk beskrivelse over Båhuslenkysten, i samme suverene klasse som "Kysten Vår". 

 

"Svensk Kusthandbok" av Sjøfartsverket har fine flyfotos over alle aktuelle havner med 

beskrivelser. Mange nyttige opplysninger om havnene. Videre er det gode skisser over 

ledene. 

mailto:asmund.tveit@wemail.no
mailto:order@hydrographica.se
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”Skanør – Strømstad” 130 nyritade naturhamnar, 130 gästhamnar, historia, natur, 

sevärdheter, krogar m.m. av Dougald Macfie, Lars Granath og Jesper Sannel er en fin bok 

med mange opplysninger og kart over ut- og inhavner utgitt av Nautiska Förlaget 2005. 

 

”Sveriges vakre vestkyst” sett fra luften. 35 perler fra Koster til Saltholmen. Orion forlag. 

Forfatter Nils Petter Thuesen, kr 348,-. Dette er en flott bok på norsk med mye interessant 

og nyttig  om havnene og stedene med kartutsnitt og svært flotte flyfoto. 

 

”Gästhamnsguiden” utgis hvert år og kan fåes gratis ved å kontakte Gästhamnsguiden 

SXK AB, Box 1189, S – 131 27 Nacka Strand eller tlf 08-55611959, email 

gasthamnsguiden@sxk.se. Den inneholder opplsyninger om et enormt antall gjestehavner i 

Sverige, inklusive vurderinger av kvaliteten. 

 

Svenska Kryssarklubben har laget meget detaljerte beskrivelser, tekst og kart med omtale 

av omtrent alle naturhavner på Vestkysten. Disse er til salgs og er svært gode. En av dem 

heter ”Tre veckor i Bohuslän” (kr 350,-) og inneholder flyfoto og beskrivelser av mange 

fine naturhavner velegnet for fortøyning i land med anker akterut. I 2010 kom den i ny 

utgave (to bind) med fargefotografier.  En annen, utgave ”Ankerplatser i Bohuslän” (kr 

280,-) inneholder flyfoto og opplysninger om 33 uthavner velegnet for ankring på svai. 

(Selges ikke etter 2014).  Bøkene selges med rabatt til medlemmer av SXK. Medlemmer 

av Svenska kryssarklybben kan også benytte et stort antal blå SXK-bøyer.Ringpermen 

Väskustens Naturhamnar har fargefoto tatt fra helikopter av 300 havner på vestkysten. Den 

selges for SEK 1200 + frakt fra Västkustkretsens kontor i Göteborg til medemmer av SXK.  

 

”Havneguiden” av Hanne og Jørn Engevik har foto og kart og opplysninger om et stort 

antall havner. Boken selges både i norsk og svensk sprogdrakt. Svært god. Følgende bind 

omfatter Sverige: Bind 5 Göteborg – Svinesund, Bind 6 Danmark og sydvestlige Sverige, 

Bind 7 Söderköping – Skanör og Bind 8 Arholma – Söderköping. 

 

Hamnguiden 7 Landsort – Skanør, Öland, Gotland  Bornholm utgave 2 (2018) og 

Hamnguiden 8 Arholma – Landsort utgave 3 (2019) fra Skagerrak Forlag/Hydrographica 

har beskrivelser av et enormt antall havner og farleder med supre detaljkart. Fantastisk 

fine. 

 

På internet, adresse http://maringuiden.se. finner man fotografier og opplysninger om 

mange havner. 

 

C-Map har utgitt et kystatlas for vestkysten. 

 

VHF-tjenesten heter nå Stockholm Radio, og de sender ut gode værvarsler på VHF fra 1. 

juni på arbeidskanaler for kyststrøkene tre ganger pr dag: 

Örskär - Landsort (som ligger like syd for Stockholm): kl 0845, 1645 og 2145 

Landsort - Utklippan (som ligger like ved Karlskrona: kl 0900, 1700, 2200 

Utklippan - Hallands Väderö kl. 0915, 1715, 2215 

Hallands Väderö – Nord-Koster kl. 0930, 1730 og 2230  

 

Stockholm Radio er et kommersielt foretag som ikke har noe med nødtrafikk å gjøre.  

 

mailto:gasthamnsguiden@sxk.se
http://maringuiden.se/
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Dersom du er i nød, kaller du på Sweden Rescue på 16. 

 

Svensk politis og helsevesens alarmtelefon: 112 

Sjukvårdsrådgivning: 1177 

Sjöassistans nordre västkusten: 020-989000 

Kustradioen tlf 120 

 

 
 

SV Radio P1 sender ut værvarseler kl. 0555, 0755, 1250, 1555 og 2150. I Strømstad finner 

man P1 på 88 MHz. 

 

I mange havner må man kjøpe et Tally Card for å få strøm og adgang til servicebyggene. 

Når man i en  automat betaler havneavgift, kan man også kjøpe dette Tally Card. Man 

betaler et depositum for det og fyller det opp med penger, eksempelvis SEK 30. Man 

kobler landstrømledningen inn i en ledig kontakt på en strømstolpe og stikker Tally Card 

inn i et spor på strømstolpen merket med samme nummer. Da overføres eksempelvis  SEK 

15 fra kortet til stolpen. Dersom man benytter mer strøm enn dette, stikkes kortet inn og 

dersom det er mer penger på kortet, overføres dette til stolpen. Ved avreise stikker man 

kortet inn i sporet og venter til man hører to pip. Da er resten av pengene i stolpen overført 

tilbake til kortet. Så går man til automaten for å returnere kortet og får utbetalt depositumet 

og de pengene som var igjen på kortet. Noen steder får man returen i form av mynter, 

andre steder har automaten bare reservert et beløp på din bankkonto og når kortet 

returneres, trekkes det justerte beløpet fra kontoen din. 
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1.2 Norskekysten 
 

Båtsportkartene fra Nordeca, nummerert fra 1 til 29 (2014), dekker kysten fra 

Svenskegrensa til Mosjøen, hver mappe koster kr 499. Enkelte blad har trykket på 

baksiden detaljerte kart i målestokk 1:20 000. 

 

Det er gitt ut mer detaljerte, nyere kart over området rundt Flekkerøy ved Kristiansand og 

for Blindleia (opplevelseskart). Disse er meget gode.  

 

Rettelser til sjøkart og annen viktig informasjon legges ut på internet som Etterretninger 

for Sjøfarende, EfS, gå til: www.statkart.no/efs/efs.html 

 

Kart 401 i målestokk 1:25 000 dekker Oslo – Spro, og kart 402 dekker området Spro – 

Filtvet. Dette er fine kart. Det er morsommere å seile i Indre Oslofjord med disse kartene 

bl.a. fordi man får med mange flere stedsnavn. De kom i ny utgave i 2009. 

 

"Tegn og forkortelser i Norske Sjøkart"  kan det være nyttig å kikke i. Den kan lastes 

ned fra https://kartverket.no/kart/nautiske-hjelpemidler/Symboler-og-forkortelser-i-norske-

sjokart/ 

 

Kartrettelser kan lastes ned fra https://www.kartverket.no/efs/#/ 

 

I HR 26/29 Klubben ble det for noen år siden sendt ut noen kart-detaljer som stammer fra 

L.O.S., Langesund og Omegn Seilforening. Så vidt jeg kunne se, var disse kopiert fra 

kommunenes økonomiske planleggingskart, påført nautiske informasjoner. Disse kartene, i 

målestokk 1:5000, er meget detaljerte og nøyaktige. Noen av dem er scannet inn og tatt 

med i foreliggende dokument. 

 

Det finnes nå mange konkurrerende bøker med farvanns-beskrivelser.  

 

"Den Norske Los" er kommet i nye utgaver og er nå velegnet også for lystbåter. Det 

finnes en del ypperlige detaljkart over uthavner. Bind 1 inneholder mange gode generelle 

artikler inklusive sjøveisreglene og annet oppslagsstoff. Den bør ligge om bord. I 2014 ble 

det slutt på utgivelsene på papir. Bøkene er tilgjengelig som pdf-filer gratis nedlastbare fra 

http://www.kartverket.no/Kart/Nautiske-hjelpemidler/Den-norske-los/ 

 

Det er lite kjent at det finnes en fartsbegrensning på 15 knop i ”innaskjærs” farvann i 

Bærum. Dette er behørig kunngjort i DnL bind 2A. 

 

"Kysten Vår" av Arve Johannessen er grundig gjennomarbeidet, med utrolig fin 

kombinasjon av nyttige tips for navigeringen og bakgrunnsstoff om stedene, både historie 

og kultur. Denne boken og sjøkartene er nødvendige og tilstrekkelige for å få noe mere ut 

av turen enn bare forkjølelse og sjøsyke. Den foreligger i nytrykk hvor den er delt i to bind. 

De er utsolgt fra forlaget. 

 

Odd Børretzen har skrevet tre bøker: "Fra Jomfruland til Lindesnes", "Ytre Oslofjord 

og Båhuslen" og ”Indre Oslofjord”. Disse er morsomme å lese og gir mange fine tips om 

havner, foruten mye kulturelt og historisk bakgrunns-stoff. 

http://www.statkart.no/efs/efs.html
https://kartverket.no/kart/nautiske-hjelpemidler/Symboler-og-forkortelser-i-norske-sjokart/
https://kartverket.no/kart/nautiske-hjelpemidler/Symboler-og-forkortelser-i-norske-sjokart/
https://www.kartverket.no/efs/#/
http://www.kartverket.no/Kart/Nautiske-hjelpemidler/Den-norske-los/
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”Havneguiden” bind 1 Svinesund-Langesund (3. utgave), bind 2 Langesund-Lindesnes (3. 

utgave),  bind 3 Lindesnes-Bergen (2. utgave) og bind 4 Bergen – Kirkenes av Hanne og 

Jørn Engevik dekker svært mange havner og er svært omfattende og gode. 

 

”Havneboka” av Magne Klann, utgitt 2009, har bind 1 om Oslofjorden og bind 2 om 

Sørlandskysten. Hvert bind koster kr 399,- og dekker svært mange havner og er svært 

omfattende og gode. 

 

”Kysten vår”. Bind 1 Indre Oslofjord og bind 2 Ytre Oslofjord øst (begge utgitt høsten 

2006) av Arne Kjelstadlie og Nils P. Thuesen og  senere bind 3 om ytre Oslofjord vest 

(utgitt 2008)  er svært omfattende og har mye interessant bakgrunnsstoff om historie, 

geografi, dyreliv og planteliv og beskrivelse av mange havner.  

 

"KystGuiden fra Marstrand til Kragerø" er utgitt i et svensk-norsk samarbeid. Den 

inneholder kortfattede angivelser av havner og uthavner, serviceanlegg etc. Videre finnes 

det oversiktskart i målestokk 1:70 000 for både sjø og land. 

 

"Norges Sjøatlas fra svenskegrensen til Sognefjorden" var et typisk gaveverk. Den er 

velegnet for planlegging med gode oversiktskart. Etter min mening er imidlertid en 

kombinasjon av kartene og "Kysten Vår" bedre egnet også til dette formål. Sjøatlaset er en 

av de få bøkene som omhandler farvannet vest for Lindesnes, så i dette farvannet har 

boken sin misjon. De innledende kapitlene er meget gode og instruktive. 

 

"Sommerkysten fra Aker brygge til Halden og Færder Fyr" av Henry Holm og 

Henrich Nissen-Lie har fine flyfotos over en del havner. Bildene er så delikate at man får 

lyst til å besøke de avbildede havnene. Denne boken kan gi en del tips under 

planleggingen. 

 

"Ferie & fritidshavner" (Nortrabooks) omhandler svært mange havner fra Danmark og 

Sverige og helt nord til Tromsø. Den sendes til alle medlemmer av Kystpatruljen, men er 

for øvrig ikke til salgs. Svært god. 

 

"Havnebok" av Kåre Svanåsbakken i serien Cappelens reisebøker foreligger i to bind: 

Oslofjorden og Sørlandet, som hver koster kr 328,-. Disse bøkene, som er svært gode, har 

kart, fargefoto og kortfattede opplysninger om et meget stort antall havner. Boken er 

erstattet av ”Havneguiden”. 

 

”Lune Havner. 55 turmål i Rogaland” er en fin bok utgitt av Stavanger Aftenblad 2002 

Den inneholder bilder og fine opplysninger om 55 havner fra Sogndalstrand til Kopervik. 

 

”Det levende sjøkartet” ligger på en CD slik at man må ha PC for å benytte den. Den 

inneholder sjøkartene (det elektroniske grunnlaget unntatt sjøkart 2, som fortsatt er 

innscannet) , inklusive havnekartene og inneholder svært mye informasjon om inn- og 

uthavner. Det er dessverre ikke så lett å arbeide med en bærbar PC ute i cockpiten, så 

produktet er begrenset til planleggingsbruk hjemme eller nede i salongen. Det finnes 

tilsvarende produkter for den svenske vestkysten og for Danmark. 
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I 2004 ga C-Map ut ”Kystatlas” (kr 980,-) med kart over området Strømstad – Lista 

foruten Haldenvassdraget og Telemarkskanalen. Detaljkartene er i målestokk 1:40 000, og 

det finnes oversiktskart i andre målestokker. Boken ser svært fin ut og kartene er ypperlige. 

 

”C-MAP Kystkart” er de samme kartene, men de omhandler mindre områder. De 

inneholder detaljert informasjon både i sjøen og på land. Vanlig sjøkartinformasjon vises, 

men det er også lagt til informasjon slik som bebyggelse, veier og høydekurver. Kartene er 

i 1:40 000, men atlaset innholder også oversiktskart i 1:100 000. Kartene er i A3 format, 

trykket på plast og innbundet med ringperm. De gis nå ut av Kartagena. 

 

”The Norwegian Cruising Guide” av John Armitage og Mark Brackenbury er en god 

havneguide. Bind 1 (€19) har generell informasjon, bind 2 (€39) dekker den svenske 

vestkysten og norskekysten til Kristiansund, mens bind 3 (€39) dekker resten av 

norskekysten foruten Svalbard. Utgave 7 kom i 2013. De kan bestilles fra: 

http://www.norwegiancruisingguide.com/  

Pris samlet for alle 3 bindene er €89. 

En seiler i Tromsø har laget et veldig bra nettsted, med masse flotte bilder og gode 

beskrivelser fra Sør Helgeland til Tromsø. Her er også mye for kajakkpadlere. Her er 

mange uthavner, men også gjestebrygger og tettsted. Startside hvor du velger åtte områder 

fra Sør Helgeland til Tromsø. Helgeland Sør, Helgeland Nord, Bodø, Hamarøy/Steigen, 

Lofoten, Vesterålen, Senja, Tromsø. Hver enkelt gir et oversiktskart med prikker hvor du 

klikker inn for detaljer. 

http://turliv.no/helgelandsor/turmalhelgelandsor.html 

 

 

NRK P1 sender værvarsel 0545, 0800-0805, 0803-0807 (bare søndager), ca. 1450 i 

”Norgesglasset”, 1903 inkl langtidsvarsel, 2200-2204, 0000-0005.  

 

NRK Båtvær er en  digital radiokanal som sender døgnet rundt og som kan tas inn med en 

DAB+ radio. Ny værmelding leses inn kl. 0900, 1200, 1500, 1800 og 2100. Den innleste 

meldingen blir sendt fortløpende inntil den byttes ut med ny.  

 

Båtvær Vest er tilgjengelig på strekningen Bømlo-Sula, Svinøy fyr-Hauggjegla fyr (Smøla) 

og Hitra Nord-Åfjord.  

 

Båtvær Nord dekker Nord-Norge. 

 

Litt om været i Nord-Norge: 

Seiling i Nord-Norge om sommeren er preget av lite vind når det er fint vær. 

Solgangsbrisen er fra nordvest-nord, fra havet som er kaldt. Legg deg i le for den, og du 

har sol og full sommer. Får du dårlig vær, er det oftest fra sør til vest, er det relativt vått og 

utrivelig. Men fra Rørvik og nordover er det innaskjærs, med noen store fjorder som kan 

være tøffe. Nordøst til sørøst er oftest fint, men vær forberedt på veldig kraftig fallvind fra 

fjell og åser. 

I mange havner i Norge kan havneavgift betales med appen Gomarina. Man laster ned til 

mobiltelefonen en app og legger inn opplysninger om båten inklusive et bilde tatt med 

http://www.norwegiancruisingguide.com/
http://turliv.no/helgelandsor/turmalhelgelandsor.html
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mobilen, og opplysninger om kredittkortet. Deretter er det svært enkelt å betale 

havneavgiften. 

Kystradio Sør nåes på MMSI: 00 257 0000 eller telefon 120 eller 51 69 00 44.  

Oslo Havnetrafikksentral kan nåes på VHF kanal 19. 

Oslo Havnevesen kan nåes på kanal 15 eller telefon 21802180. 

Hovedredningssentral Sør har telefon:  51 64 60 01. Nødnummeret er: 51 51 70 00 

Kystradio Nord har MMSI: 00 257 0000 

Hoverdredningssentral Nord har nødnummer 75 55 90 00. 

 

1.3 Danmark 
 

Det er lagt godt til rette for seiling i danske farvann. Moloer og havner er i god stand og 

servicefasilitetene er rene og pene.  

 

Store deler av de danske farvann er grunne med sandbanker som kan flytte seg fra år til år. 

Det er viktig å følge oppmerkingen og ikke ta sjanser på å gå utenfor oppmerkede leder.  

 

Det er liten astronomisk forårsaket tidevannsforskjell, men vinden kan medføre at vann 

stuver seg opp og gir betydelige tidevannsforskjeller og strømmer. 

 

I Danmark står Kort- og Matrikkelstyrelsen for oppmåling og utgivelse av de vanlige 

sjøkartene. Båtsportkart er overlatt det private og to forlag utgir båtsportkart, begge 

forlagene er tyske (NV og Delius-Klasing) og har veldig gode kart. Nautisk Fritid i Oslo 

forhandler de fra NV. I begge pakkene inngår foruten papirkart (oversiktskart og detaljkart) 

en fin bok med svært gode og detaljerte kart over et stort antall havner og en CD med kart 

inklusive enkel plotterprogramvare. 

 

Boken ”Kommas Havnelos” gis ut hvert tredje år og er svært omfattende og god (og dyr). 

Her finnes generelle opplysninger om strømforhold, VHF, værvarsler etc., i tillegg til 

detaljerte opplysninger om havner, bro-åpninger etc. Et meget stort antall havner er omtalt 

med detaljerte kart og opplysninger. 

 

Tidligere hadde Kort og Matrikkelstyrelsen en publikasjon om havner, men den foreligger 

ikke lenger. Mye data om havner er lagt ut på internett, se f.eks: 

http://www.danskehavnelods.dk/ 

 

”Havneguiden 6” av Per Hotvedt, 2. utgave dekker det sydvestlige Sverige og hele 

Danmark med et stort antall natur- og gjestehavner og er svært omfattende og god. Finnes 

også på tysk.  
 

Brian Navin: Cruising Guide to Germany and Denmark, Imray, 4. utgave 2012 omfatter 

mange turforslag og havne-og farvannsbeskrivelser. 

 

Svenska Kryssarklubbens årbok 2015: Danmark har mye god informasjon om farvann og 

havner. 

 

http://www.danskehavnelods.dk/
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I mange havner legges hvert år ut en gratis brosjyre, Sejlerens, med bilde og omtale av et 

stort antall havner. Denne finnes også på inernet: sejlerens.com.dk 

 

VHF-operatøren heter Lyngby Radio. Den er eiet av Marinen og betjener kommersiell 

trafikk og nødsamtaler og lytter på kanal 16 og arbeidskanalene sine. MMSI 002191000, 

telefon +45 (0)4566634800 

 

Kalundborg Radio sender ut detaljerte værvarsler med langtidsprognose også for 

havområdene på langbølge (243 kHz) kl. 0545, 0845, 1145 og 1745 hver dag. 

 

Vindstyrken angis etter følgende tabell: 

 
 Beaufort m/s 

Stille 0 0,0 – 0,2 

Næsten stille 1 0,3 – 1,5 

Svag vind 2 1,6 – 3,3 

Let vind 3 3,4 – 5,4 

Jævn vind 4 5,5 – 7.9 

Frisk vind 5 8,0 – 10,7 

Hård vind 6 10,8 – 13,8 

Stiv kuling 7 13,9 – 17,1 

Hård kuling 8 17,2 – 20,7 

Stormende kuling 9 20,8 – 24,4 

Storm 10 24,5 - 28,4 

Stærk storm 11 28,5 – 32,6 

Orkan 12 Over 32,7 

 

Danske farvann: 

 
 

DMI legger ut gode varsler på  https://www.dmi.dk/danmark/ Vejrkort og radar, klikk på 

Vind og spill av vindvarslene for 2 døgn framover. 

 

Dansk politis servicenummer: 114. Alarm: 112 

 

I København er det en rekke broer. Reglement med åpningstider og hvordan man bestiller 

åpning finnes på:  

http://www.kk.dk/artikel/s%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-%C3%A5bnet-en-bro 

 

Mange danske havner benytter et felles produkt for innkreving av havneavgift. I en 

automat ved havnekontoret betaler man med kort og får ut en stripe selvklebende papir 

http://www.kk.dk/artikel/s%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-%C3%A5bnet-en-bro
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som limes på fortøyningstauet. Videre kjøper man et havnekort som gir adgang til strøm, 

toilet og dusj. Man fyller opp kortet med et passende beløp. Man betaler også depositum 

for kortet.  I de tilfellene man benytter havnekortet til strøm, stikker man inn kortet ute på 

strømpålen ved båten og kjøper f. eks 10 kWh. Før avreise stikker man havnekortet inn i 

stolpen på brygga og overfører gjenstående strømbeløp tilbake til kortet og går til 

automaten på havnekontoret og man får tilbake depositumet og restbeløpet på kortet. 

 

I mange havner får man 5. natten gratis. 

 

Alle landstrømsanlegg har CEE-kontakt. 

 

Trafikkseparasjonssoner i danske farvann (fra Vâstpricken, SXK’s tidsskrift våren 2020): 
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Tømming av holdingtank i Danmark 

Kravene til bådens konstruktion med søtoilet og holdingtank, samt mulighed for udledning 

af toiletaffald, afgøres dels af bygningsår samt bådens fysiske mål. 

 

Selvom der er toilet om bord, skal båden ikke nødvendigvis have installeret en 

holdingtank. Mindre og ældre både kan være undtaget fra kravet, da det kan være svært at 

finde plads til en holdingtank om bord 

 

Både bygget før år 2000 

Både bygget før år 2000, og som har et fast installeret toilet om bord, skal senest 1. januar 

2005 installeres med en holdingtank og dæksgennemføring, hvis de er:   

 længere end 10,5 meter og   

 bredere end 2,8 meter og   

 bygget efter 1980 

Alle tre kriterier SKAL således være opfyldt før en båd er omfattet af reglerne. 

 

Både bygget efter år 2000 

Alle både bygget efter år 2000 og som har et fast installeret toilet, skal have en holdingtank 

og en dæksgennemføring til tømning af tanken. Dæksgennemføringen og resten af 

installationen skal leve op til kravene defineret i ISO 8099. 

 

Både bygget fra år 2017 

Fra 17. januar 2017 skal alle nye både med et søtoilet om bord konstrueres så 

skroggennemføringen kan plomberes af en myndighed og i det tilfælde kun gøre det muligt 

for sejleren at tømme holdingtanken via dæksgennemføringen. 

 

Hvor må jeg tømme toiletaffald? 

Alle både omfattet af de ovennævnte tre installationskrav skal tømme deres holdingtank i 

land. Toiletaffald må dog udtømmes i havet, hvis båden er 12 sømil fra land (i praksis er 

det muligt meget få steder). 

Øvrige både, dvs. de der ikke opfylder de tre konstruktionskriterier, må udlede toiletaffald i 

havet, hvis de minimum er 2 sømil fra kysten. 

Udledning af toiletaffald i havne er forbudt 

 

 

1.4 Shetland 
Tidevann: 

Det er ca 2 m tidevannsforskjell. Det kan gå mye strøm i sundene. 

 

Kart: 

Det er ca 200 nm fra Vestlandet til Shetland. Overseilingen dekkes av norsk sjøkart 

Sydlige Nordsjøen. Dette ajourføres ikke ut lenger fra kartverket, men kan antagelig 

fortsatt leveres. 

Shetlandsøyene  er dekket av 3 Admiralty kart i målestokk 1:75000. Videre har Admiralty 

kart med detaljkart over alle viktige havner. 

 

Litteratur: 
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The Scottish Island. A Comprehensive guide to every Scottish Island. Hamish Haswell-

Smith. Cannongate. 20014.  1 84195 4543. Svært omfattende og god beskrivelse av alle 

øyene med geologi, historie, kultur og havner. 

 

Clyde Cruising Club: Shetland Islands Sailing Directions (2005). http://www.clyde.org. 

God havneguide. 

 

Gordon Buchanan: Shetland Islands Pilot (Imray) er en god havnebok. 

 

Shetland… Nu far vi. Svenska Kyssarklubben Västkustkretsen. 

http://www.vastkustkretsen.se/Butiken/Butiken. SEK 125. Nyttige tips. 

 

http://www.visitshetland.com har mye bra opplysninger og tips. 

 

HM Coast Guard: 

Coast Guard er ansvarlig for redningstjeneste, trafikkovervåking og maritim 

kommunikasjon (VHF). De lytter på kanal 16 og har 67 som arbeidskanal.  Det er plassert 

antenner på 3 steder med arbeidskanalene 23, 84 og 86, og alle har k16. Ta kontakt på k16 

når du nærmer deg Shetland, og når du reiser derfra. 

 

Værvarsel: 

Coast Guard sender ut på VHF værvarsler kl 0710, 1010, 1310, 1610, 1910 og 2210. Dette 

annonseres på k16, først fra den antennen som har k23, deretter fra den antennen som har 

k84 og til slutt fra den antennen som har k86. Man lytter følgelig på alle 3 annonseringene 

og stiller inn apparatet på den kanal hvor annonseringen hørtes best. I Lerwick er 84 best. 

Værvarselet er strengt formulert: 

The forecast, excluding the header line, has a limit of 370 words, and has a very strict 

format.[7] It begins with "And now the Shipping Forecast, issued by the Met Office on behalf of 

the Maritime and Coastguard Agency at xxxx today." This format is followed quite strictly, 

although some continuity announcers read out the actual date of issue as opposed to the 

word "today". Gale warnings (winds of force 8 or more, on the Beaufort scale), if any 

(e.g. There are warnings of gales in Rockall, Malin, Hebrides, Bailey, and Fair Isle). This 

sometimes follows the opposite format (e.g. There are warnings of gales in all areas except 

Biscay, Trafalgar and FitzRoy). The General Synopsis follows, giving the position, pressure 

(in millibars) and track of pressure areas (e.g. Low, Rockall, 987, deepening rapidly, expected 

Fair Isle 964 by 0700 tomorrow). Each area's forecast is then read out. Several areas may be 

combined into a single forecast where the conditions are expected to be similar. Wind 

direction is given first, then strength (on the Beaufort scale), followed by precipitation, if any 

and (usually) lastly visibility. Change in wind direction is indicated 

by veering (clockwise change) or backing (anti-clockwise change). Winds at or above force 8 

are also described by name for emphasis, i.e. Gale 8, Severe Gale 9, Storm 10, Violent Storm 

11 and Hurricane force 12. The word "force" is only officially used when announcing force 12 

winds. Visibility is given in the format Good, meaning that the visibility is greater than 

5 nautical miles (9.3 km; 5.8 mi); Moderate, where visibility is between 2 and 5 nmi (3.7 and 

http://www.clyde.org/
http://www.vastkustkretsen.se/Butiken/Butiken
http://www.visitshetland.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shipping_Forecast#cite_note-format-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_announcer
https://en.wikipedia.org/wiki/Beaufort_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Millibar
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_direction
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_direction
https://en.wikipedia.org/wiki/Precipitation_(meteorology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Clockwise
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane
https://en.wikipedia.org/wiki/Nautical_mile
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9.3 km; 2.3 and 5.8 mi) nautical miles; Poor, where visibility is between 1000 metres and 2 

nautical miles and Fog, where visibility is less than 1,000 m (3,300 ft).  

Examples of area forecasts: 

 Humber, Thames. Southeast veering southwest 4 or 5, occasionally 6 later. 

Thundery showers. Moderate or good, occasionally poor. 

 Tyne, Dogger. Northeast 3 or 4. Occasional rain. Moderate or poor. 

 Rockall, Malin, Hebrides. Southwest gale 8 to storm 10, veering west, severe gale 

9 to violent storm 11. Rain, then squally showers. Poor, becoming moderate. 

 Southeast Iceland. North 7 to severe gale 9. Heavy snow showers. Good, 

becoming poor in showers. Moderate icing. 

 

Nødnummer: 

Brann, politi og ambulanse kan nåes på telefon 999. 

 

Havners telefonnumre 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fog
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Om formaliteter inn og ut av Storbritannia, fra Practical Boat Owner mars 2022: 
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1.5 Tyskland 
Kartene fra NV og Delius-Klasing er meget gode. I mappene ligger også en bok med 

detaljkart og informasjon om alle havnene. 

 

The Baltic Sea, Imray, 3. utgave 2010, inneholder mye god informasjon om farleder og 

havner innen Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Russland, Polen, Kaliningrad, Estland, 

Latvia og Litauen. 

 

Mange butikker, smårestauranter og havnevakter tar ikke (utenlandske) kredittkort. 

 

Utenlandsprefikset for  å ringe til Tyskland  er +44. 

 

Redningstjenesten heter Bremen Rescue med MMSI 002111240, telefon +49 

(0)421536870 (124124 for mobiltelefoner innen Tyskland.) 

 

VHF Radiotjenesten heter Bremen Radio. Værmeldinger sendes ut  på tysk  kl 0745, 0845, 

1245, 1645 og 1945 lokal tid, på kanal Flensburg 27, Kiel 23, Lübeck 24, Rostock 60 og 

Arkona 66. 

 

DP07 Seefunk har kringkastingsradio og VHF på Nordsjøkysten og Østersjøkysten. 

Værvarsel sendes ut på radio kortbølge mandag til søndag kl 0930 og kl 1400 (ikke 

søndag) på 7130 og 9560 kHz. Søndag kl 1400 sendes på 9560 kHz. 
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Se også www.wetterzentale.de  og passageweather.com 

 

Der Deutsche Wetterdienst sender varsler for sjøområdene hver dag  6, 12 og 20 UTC på 

kortbølge 6180 kHz, se www.serviceclubfuersegler.de 

 

Dersom man i tyske farvann får et problem som kan medføre fare for andre, for eksempel 

går på grunn i en lei, må man melde fra til riktig havnetrafikksentral (Verkehrszentrale) på 

dennes arbeidskanal. Her er disse listet opp: 

http://www.wetterzentale.de/
http://www.serviceclubfuersegler.de/
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1.6 Færøyene 
 

Færøske VHF-kyststationer 

Beliggenhed VHF-kanaler 

Tórshavn Radio  26 

Mykines (Myggenæs) 25 
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Suderoy 23 

Fugloy 24 

Kyststationerne fjernbetjenes fra Tórshavn Radio og anvender alle kanal 16 samt DSC på 

kanal 70. 

Trafiklister udsendes 0035, 0235, 0435 ... UTC. 

Vejrmeldinger udsendes på VHF-kanalerne 0020, 0620, 1220 og 1820 UTC samt efter 

anmodning. 

Navigationsadvarsler udsendes i tilknytning til trafiklisterne.  

Færøske stationer i havnetjenesten og lodstjenesten. 

Beliggenhed VHF-kanaler 

Kirkju Havn 9-12 

Fuglafjardar Havn 9-12-13 

Gøtu Havn 9-11-14 

Hattarvikar Havn 9-12 

Hvannasunds Havn 9-12-13-14 

Klaksvikar Havn 12-13-14 

Kollafjardar Havn 9-12-13 

Leirvikar 9-12-13 

Midvágs/Sandavágs Havn 9-12-13-14 

Runavikár 9-12-13 

Sands Havn 12-13 

Skála Havn 9-11-12-13-14 

Skopunar Havn 12-13-14 

Stranda Havn 9-12 

Svinoyar Havn 9-12 

Søldarsfjardar Havn 12-13 

Sørvágs Havn 9-12-14 

Tofta Havn 12-13 

Tórshavnar Havn 9-12 

Tvóroyrar Havn 9-11-12-13-14 

Vágs Havn 12-14 

V&B (Bjærgning & 

Fiskeriinspektion Tórshavn) 9-12-13-14 

Vestmanna Havn 9-12-13-14 

Alle stationer anvender endvidere kanal 16. 

 

Telefonkode: +298 

Ambulanse: 112 

Politi: +298 351448 

Medisinsk assistanse: 1870 

Tannlegehjelp: +298 314544 
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1.7 Finland 
 

Sjøreddning VFH kanal 16 eller 70 (DSC). 

Generelt nødnummer tlf 112 

Det norske Redningsselskapet samarbeider med Sjöräddningsselskapet (Trossen) som 

kan nåes på tlf 0294 1000. 

Trossen assistans 0800 30 22 30 (01.05 – 31.10). 

VHF-operatøren heter Turku Radio. Herfra sendes værvarsel på VHF kl 1833 UTC. 

Værmelding får man også fra Meteorologiska Institutet på internet. 

 

I for eksempel Ålandsskjærgården må man holde utkikk alle veier da det plutselig dukker 

opp digre ferger fra ingenting i trange farvann mellom øyene. 

 

 I Ålandsskjærgården kan man ta inn værvarsler: 

Kringkastingsradio: 

Svensk P1 95 MHz: 0655, 0755, 1400, 1655, 1150. 

Ålands Radio 91,3 MHz: måndag-fredag 0710, 0810, 1002, 1145, 1402, 1715, 1803. 

Radio Vega 93,1 MHz: mandag-fredag 0600,  søndag 0700, 0800, lørdag-søndag 1245,  

mandag-søndag 1558 Båtväder. I perioden 26.05 – 0510 mandag-søndag 1905 og 2205 

mandag-søndag. 

 

Forøvrig får man inn følgende radiostasjoner på FM:  

Svensk P2 97,1 MHz 

Svensk P3 88,6 

 

På VHF sendes ut værvarsler og navigasjonsvarsler på lokal tid: 0533, 0933, 1333, 1733, 

2133, 2233, og 0133. 

 

I Åboskjærgården nærmere Åbo får man inn Radio Vega på FM 88,7.  

 

De finske båtsportkartene er meget gode. Hovedledene er godt oppmerket. 

 

2. HAVNER 
 

2.1. NORGE 
 

 

2.1.1 ØSTFOLD 

 

RINGDALSFJORDEN til Halden er pen. I de trangeste sundene kan det gå noe strøm. 

 

For å seile til HALDEN går man Ø av Sauøya. Gjestehavna ligger helt innerst i NØ. Dette 

er en pen og fin havn midt i byen, og med salg av drivstoff. Fra gjestehavna går man rett 

opp til Fredriksten festning. 
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Halden 

 

TISLER. Idyllisk havn ved ankertegnet i kartet. Man kan fortøye med baugline i land. Fine 

øyer, men neppe havn for dårlig vær. 

 

 
 

Tisler 

 

S av Kirkøy (Hvaler) ligger N LAUER som har en molo på Ø-siden. Bak denne er det fint. 

 

Øst for Kirkøy ligger N Sandøy. Vest for denne ligger ANDHOLMENE. Man kan seile inn 

fra syd ved 4-tallet og ligge mellom holmene langsetter fjellet, eller på N- og S-siden med 

baugline i land. KÅVEN  gir godt vindlé ved 3 meters merket. 
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TORDENSKJOLDSBUKTA er bukta på NØ-siden av N Sandøy, mellom 1,6 tallet og den 

lille odden like sønnenfor. Dette er en fin havn. 

 

SKJÆRHALDEN på Kirkøy er en fin havn. Flytebrygga er gjestebrygge, likeså er den 

brygga som har alle bildekkene som fendere for gjester. Man bør legge akter-ankeret langt 

ut, da det visstnok er dårlig holdebunn. Jeg fant ikke dieselbunkring her. 

 

Skal man fra for eksempel Skjærhalden til Strømstad, er det greit å gå HERFØLRENNA. 

Her er det kafe og diesel. 

 

HOLTEKILEN på Kirkøys østside er omgitt av flatt land. Dette er en fin havn for ankring 

på svai. God holdebunn. Man kan ligge for svai eller langs land på sydsiden. Når man 

seiler inn mot kilens åpning, skal man holde seg litt unna søndre land. 

 

HELLESKILEN på Kirkøys østside er trang og det grunner fort opp, men det er antagelig 

fint å ligge langs fjellveggen ved 2-tallet. 

 

En sidefjord til Skjebergkilen heter Grimsøykilen. I utløpet av denne ligger 

GRANHOLMEN.  Det er fint å ligge på NØ-siden langs fjellet. Øya er fin for fotturer. 

 

På Kirkøys nordside går  STAVSENGENKILEN. På sydside av Saltholmen er det fint å 

ligge på svai. Videre kan man ligge med baug mot den lille holmen i sørsøst. 

 

Det er fint å ligge på svai mellom KJERRINGHOLMEN og DELEBÆK innerst i 

Skjebergkilen.  

 

Ennå lenger inn i Skjebergkilen ligger HØYSAND BAD. Man kan ligge med baugfeste i 

brygga. Dusj. 

 

S MISINGEN har bolter i fjellet i bukta på S-siden av øya. Det er en brygge innerst i bukta. 

Dette er en god havn langs brygga ved ankertegnet. Noen som prøvde å få ankeret til å sitte 

utpå, hadde problemer. Overettmerkene gjør det lett å komme inn i bukta. 

 

AKERØY  har en havn ved ankeret på NØ-siden. Den er idyllisk og er bedre enn kartet 

tyder på. Man kan ligge for svai. 

 

KJELDVIKA i Skjelsbusundet er ødelagt av en vannledning midt i havnen. 

 

På S-siden av Vesterøy ligger UTGÅRDSKILEN. Bak moloen kan man kjøpe is, det er 

fiskemottak og butikk. 

 

PAPPERHAVN: baugline i brygga utenfor kiosken utenfor fiskebåtene (på hjørnet ut mot 

sundet). 

 

Man kan også gå inn i havna, odde, rødt hus (sjøbu), jernring nedenfor denne, eller på svai. 

 

FREDAGSHØLET ligger på Seiløy, som ligger nord av Papperhavn. Man ligger fint opp 

mot 8 m for svai eller mot NV med tau i land. Det er god ankerbunn med løs bunn N for 8 

m, benytt paraplydregg. 
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FJELDSKILEN har 25 gjesteplasser, restaurant, vann, drivstoff, og mastekran. 

 

I KJØKØYSUNDET er det båtutstyrsbutikk og drivstoffsalg. Havna har 7 gjesteplasser, og 

det er mastekran der. 

 

FANTERENNA mellom Flatskjærene, vest av Strømtangen, er bra, men utsatt for hard SV 

vind. Det er bolter i fjellet. 

 

STRØMTANGEN FYR. På NØ-siden er det en god ankerhavn. Der er det en stor, ny 

brygge pluss mange bolter, fin grillplass, toaletter og søppelcontainer. Bryggen osv ligger 

på nordøstsiden av Strømtangen, dvs øya som fyret ligger på. 2,5m er kanskje litt grunt for 

de største båtene, men ellers kan man seile rundt utsiden (sør- og østsidene) av 

Strømtangen nær inn til øya, men inngangen fra sørvest er bare 1m: mange motorbåter 

kjører gjennom under ledningen som sende strøm til fyret, men ikke seilbåter; de må 

komme fra nordøst. Det er ikke nødvendig å seile forbi Kjerringholmgrunnen, med mindre 

man kommer ut fra Fredrikstad. Flere detaljer finnes på nettsiden www.stromtangen.com. 

Der er det mange bilder og informasjon. Foreningen Onsøbevis disponerer og leier ut 

bygningene på øya. Kartutsnittet er hentet fra http://kart.kystverket.no/ 

 

 
 

Strømtangen 

 

HELLESKILEN ved Foten et par nautiske mil syd av Hankø har en steinmolo. Innenfor 

denne er det private brygger hvor de ytterste meterne av moloen er gjesteplasser, benytt 

anker akterut. Det er dypt nok til å ta en god sving og legge ut ankeret passe langt inn i 

bukta. Fin havn, gode bademuligheter fra svabergene. 

 

http://kart.kystverket.no/
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Helleskilen sett fra nord 

 

MÆRRAPANNA utenfor Slevik er en utrolig idyll, med sandstrand mellom øyene. Man 

kan ligge langsetter land ved ankertegnet. Det kan være lurt å ro ut et anker S-over for 

lettere å ta seg ut ved S vind. Det er gjestebrygge ved friarealet på NØ-siden av Gjetøy. 

 

SLEVIKKILEN. Ved Slevikkilen på V-siden av Gjetø er det brygger langs land. Man kan 

ha anker akter. Meget bra havn med ly for alle vinder. 

 

HANKØ HAVN sydvest på øya inne ved 3-tallet. Man seiler inn fra syd på to overett-

merker. Skvalpeskjæret SV av 4-tallet finnes ikke. 

 

HANKØSUNDET. Det er fint å ligge på svai midt i sundet mot vest, oppunder en odde. 

Det ser langgrundt ut, men er dypt nok like innenfor odden. Her har også Oslofjordens 

Friluftsråd en bøye for medlemmene sine. 

 

HANKØ SEILERKRO har 100 gjesteplasser, strøm og vann på bryggene, dusj og 

vaskemaskin. Havnevakten kommer og krever avgiften, eller man kan betale i 

havnekontoret. 

 

HANKØ MARINA på fastlandssiden har dyre gjesteplasser langs flytebryggen. Strøm, 

vann, kro, diesel, motorverksted. 

 

ENGELSVIKEN har en gjestebrygge innerst ved østre molo. Her er det ca 7 gjesteplaser, 

noen med bøye akterut, noen med aktertau lagt ut. Strøm og vann. Døgnpris 150. Videre er 

det en brygge lenger inn, ved restauranten (Engelsviken Brygge Fiskerestaurant, tlf. 69 35 

18 40). Åpningstider kjøkken: Mandag til torsdag: 12.00 til 21.00. Fredag og lørdag: 12.00 

til 21.30. Søndag: 12.00 til 20.00. Engelsviken har også drivstoff-salg og en meget god 

fiskebutikk. 
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Engelsviken, innsiden av moloen 

 

Ø av Eldøya, S av Larkollen ligger RØRVIKA med molo for fiskebåter. Man kan ha anker 

akter, baug mot kaia. 

 

Ved LARKOLLEN kan man ligge bak molo, fiskehavn. 

 

EVJESUND ligger i et område hvor det ikke er for mange havner.  

Her kan man ankre på svai like innefor det innerste sundet på 4 m dybde 

 

ROSNES SMÅBÅTHAVN: Dette er en liten havn  for veteran-båter. Det finnes ingen 

fasiliteter på land. 

 

I Verlebukta vest for kanalen ligger FISKE BÅTHAVN som drives av Fiske båtforening. 

Havna har ca. 370 plasser. Innerst i havna ved krana er det ca. 4-5 gjesteplasser. 

Gjestebrygga er nylig (2006) mudret slik at også større seilbåter får plass her. Det er ny 

kran som kan løfte 8 tonn. Havna har også rampe for utsetting av småbåter. Det er kort vei 

til dagligvare-forretning, båtutstyrs-forretning og Moss sentrum. 

 

MOSS GJESTEHAVN har 40 gjesteplasser, dagligvare, dusj, retaurant. Gjesteplassene 

ligger i kanalen langs hele kanalens østside, samt noen få på vestsiden (Jeløy siden) nord 

for kanalbroen. 

 

BETONGEN gjesthavn i Moss har 4-5 gjestplasser og dagligvare, dusj, kran og strøm. 

 

Bryggekanten båtforening tilhører leilighetene på gamle BB-tomta. Det finnes også en 

kommersiell havn som drives av en båtforretning på tidligere Moss Værft. 

 

 

2.1.2 AKERSHUS 

 

SON er et koselig sted med 120 gjesteplasser, og havnedybden er 2 - 5 m. 

Innseilingsforholdene er meget gode. Det er ferskvann, dusj, wc, vaskemaskin, 
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tørketrommel, landstrøm, telefonkiosk, rampe, mastekran, badestrand, foruten luftfylling 

etter avtale med Son dykkerklubb. Havneprisen er kr 70,- til 110,-. Havenkontoret ved 

havnesjef Albert Larsen kan nåes på telefon 64958920. Innenfor gangavstand er det 

motorservice, postkontor med medisinutsalg, bank, matvarebutikker, restauranter, kro, 

buss og drosje. Marina med div. båtutstyr, kran og slipp.  

 
 

Son. Gjestehavn ved de to ytterste flytebryggene og enkelte steder langs land. Ikke benytt anker. 

 

HALLANGSPOLLEN er en fin havn, lun for alle vindretninger, men få eller ingen steder å 

gå med baugen inntil. Det er ett sted innerst i syd-øst, ved et lite skar. Ellers er det fint å 

ligge på svai, lite bråk og trafikk, i hvert fall om natten. God ankringsbunn. Ofte 

foretrekker jeg Hallangspollen framfor Sandspollen. Se opp for grunner i den innerste 

pollen mellom den lille øya og landet i vest. I den innerste pollen er det OF-bøye. 

 

HÅØYBUKTA på østsiden av Håøya er en god, liten og koselig havn. Det er ren 

innseiling. Man kan ligge langs fjellet  på østsiden eller med line til land eller til brygge. 

Det er en stein ved nordenden av brygga. 

 

DRAGSUNDET på vestsiden av Håøya er en fin havn. Gå inn på sydsiden i sundet, langs 

fjellet. Man kan fortøye  til øya med anker akter eller mot fjellet på nordsiden. Det er lagt 

ut en lang flytebrygge  hvor man kan fortøye langsetter på utsiden av brygga og med baug 

mot brygge, bøyer akterut på innsiden av flytebrygga. Like utenfor har OF en bøye. 
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Dragsundet på nordøstsiden av Håøya 

 

KAVRINGEN MARINA har 10 gjesteplasser, drivstoff, kiosk og mastekran. 

 

MIDDAGSBUKTA er sundet mellom Nordre Langåra og Brønnøya. Man kan ligge på 

svai, eller man kan fortøye med anker akter og baugline i land langs en lang strekning 

omtrent der det er satt stenger i fjellveggen for å klatre opp (ved skriften ”Danseuse”). 

Dette er en meget god havn, særlig ved S vind. Øya har fine stier og en spasertur rundt øya 

er artig. 

 

Se opp for 1,5 m grunne i den smaleste delen av Langårsund, midt i sundet utenfor brygga 

(eller muligens noen meter lenger V). Det sikreste er å gå kloss opp under brygga. 

 

Er det N vind kan man legge seg på svai i HESTHAGEBUKTA, som er nærmeste bukt 

regnet fra Middagsbukta på Oustøya. 

 

På BORØYA (nord for Oustøya) finnes to fine havner, både for dagsturer og overnatting 

nå når Fornebu er nedlagt. Den nordøstlige som er best ved sydlige vinder, egner seg godt 

til oppankring, dybder 3-4 m ned til 2 m lengst inne i bukta. I den sydvestre går det også 

fint å legge inntil land på nordsiden av bukta. Dybde 7-9  m. Friområde. (Kilde: Tacita 

1999). 

 

 
 

 

Lagunen mellom Oustøya, Grimsøya og Kjeholmen kalles DE DØDES TJERN og er en fin 

havn for ankring på svai. Det er intet problem å gå ut Lille Oustsund. 

 

LEANGBUKTA er forbausende fin og lun og rolig, man kan ankre på svai langt inne i 

bukta i nærheten av bryggene. I syd er det en vik, ERSVIKA, som er meget idyllisk og 

synes å være fin for ankring på svai dersom man ikke synes den er for trang. 

 

2.1.3 OSLO 
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2.1.4 BUSKERUD 
 

SANDSPOLLEN er en stor og fin havn, men ikke stedet man ligger hvis man vil være 

alene. Enkelte steder noe utsatt for østlig vind, andre steder for sydlig, og nesten hele 

området er utsatt for nordlig vind. Mange steder kan man legge baugen inntil knausene 

eller til brygger. S og N vind kan også ta her. 

 

Tar man innerste fjord syd-østover, er det en lav trebrygge langs søndre land, ganske langt 

inn. Her vil båter med 1,4 m dypgående falle nedpå ved lavvann, men kan ligge med anker 

akter og baugline i land. Det sies at det er dårlig ankringsbunn her, men det har jeg kun 

hørt fra motorbåteiere med paraplydregg. Det er mulig andre ankertyper passer bedre her. 

 

Seiler man inn sundet til Sandspollen og fortsetter rett fram, finner man en brygge på N-

siden av en liten odde. Her er det fint å ligge ved S vind med anker akter. 

 

MOLOHAVN VED FILTVET. De fleste plasser er reservert for fiskebåter, men 10-12 m 

brygge har gjesteplasser. Man kan også ligge utenfor fiskebåtene. Sikker og grei havn kloss 

i leia. 

 

TOFTE BÅTFORENING har 1,5m dybde, 8 gjesteplasser (50m gjestebrygge), vann, strøm 

og toilet. 

 

RAMVIKHOLMEN syd av Tofte.  Øst for denne er det en øy. Det er anlagt molo mellom 

Ramvikholmen og øya.  Det er brygge på moloen og på Ramvikholmen. Her er det fint å 

ligge. 

 

HOLMSBU HAVN har 15 gjesteplasser, mastekran, strøm, og vaskemaskin. 

 

RAMVIKHOLMEN syd av Tofte har bra havn på nordsiden og på østsiden syd av 1-

meteren. 

 

TOFTEHOLMEN. Øyene i området har sjeldent plante- og insektliv. Tofteholmen består 

av rester etter tilførselsrøret til en vulkan. I 1991 fant man her Draculaveps. Dette er første 

og eneste gangen denne vepsen er funnet i verden. Den er 1,5 mm lang og står nå på nål på 

Zoologisk Museum i Oslo. Man finner kalkttørrenger med innslag av blodstorkenebb, 

maure, bergmynte og malurt. Her er også rik kratt- og buskvegetasjon med liguster, rose, 

slåpetorn, einer, geitved, dvergmispel, hagtorn og rogn. 
 

MØLEN er en botanisk perle og er fredet som naturreservat. I 1999 fant man her den 

sjeldne urskogsmauren Dolichodrus quadripuctatus. Den legger redene sine i morkne 

kvister og finnes fra Tyskland og sørover, men funnet på Mølen er første registrering i 

Nord-Europa. Den mest eksklusive planten på Mølen finner man ikke ved å lete på bakken, 

men ved å studere trekronene. Høyt oppe kan man se hauger av grønne kvister. Det er 

mistelteinen, en snylteplante med svært begrenset utbredelse i Norge. Den finnes bare 

langs strekninga Åsgårdstrand – Holmestrand, på øyene utenfor Hurumlandet og noen få 

steder sør på Hurumlandet og på Jeløya. Ved siden av parkområder i Horten har Mølen den 

rikeste lokaliteten for mistelteinen i Norge.  Den er en truet planteart. I mellomkrigstiden 

ble den nesten utryddet. Man sagde ned trær, og man slo inn bolter for å lette innhøstingen. 

Mistelteinen var nemlig populær som julepynt. Om mistelteinens overlevelse avhenger av 
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spesielle løvtrær, så avhenger mistelteinsugerens overlevelse av mistelteinen. Dette sjeldne 

insektet er utelukkende knyttet til mistelteinen. Nymfene (de unge dyrene) suger på 

bladene av mistelteinen og arten er kun kjent fra Mølen i hele Nord-Europa. Utover dette 

er den påvist i Polen og England. I tillegg finnes også en rekke andre sjeldne insektarter på 

Mølen, særlig gjelder det biller og edderkopper. 

 

Til tross for størrelsen er Mølen en variert øy. Det er naturlig å dele den i tre partier: 

Nordskogen-Nordmarka, Midtskogen-Kongemarka og Sørskogen. I nord og sør er det 

fjellkoller med lite jorddekke og furuskog. På den midtre delen er det dyp og næringsrik 

jord med utrolig frodig edelløvskog. 

 

Langs østsiden finner man fine rullesteinstrender, og det er trolig disse som har gitt navn til 

øya. Møl betyr skikket til å male – og blir brukt om mølle og kvern. De rundslitte steinene 

er som en kjempemølle som gjennom tidene har slitt mot hverandre og mot strendene. 

Navnet Mølen finner vi derfor igjen på rullesteinshalvøya i Brunlanes. 

 

Strandengene og floraen på skjellsandbankene er botanisk meget interessante. Spesielt rikt 

er området nordvest på øya, som går over i busk- og krattvegetasjon og igjen over i 

lindeskog. Dette området kalles for Paradismarka. Her vokser bergmynte, dunhavre, 

dunkjempe, rundbelg, blåfjær, fioler og gjeldkarve. Det er også mange busker på øya: rose, 

slåpetorn, geitved, hagtorn, dvergmispel, morell, leddved, vivendel og krossved. 

 

På flabergene finner du vakre partier med bitterbergknapp som lyser gult mot deg. Likeså 

finner du knallrøde blodstorkenebb som vokser høyt hevet over bakken. Men husk: øya er 

fredet og plantene skal nytes der de står. 

 

Det er også kulturminner på Mølen. Inne på øya  passerer vi ei gravrøys, trolig fra 

bronsealderen, og i Kongeskogen snubler vi over steingjerder som munker i sin tid bygde 

for å holde dyr unna urtehagen sin. De dyrket blant annet skvallerkål. Her ligger også en 

urgammel eplehage som noen hevder ble plantet av munker som hadde sin base på 

Hovedøya ved Oslo. 

 

I ”Vassfaret” sør på øya finner du også tegn etter mennesker. Her er stein murt opp for å 

samle vannet fra et naturlig vanntilsig. (Kilde: Drammens Tidende 29.07.00). 
 

 

2.1.5 VESTFOLD 
 

SVELVIK MOTORBÅTFORENING har 3 gjesteplasser og mastekran. 

 

FANTEBUKTA, KOMMERSØYA INNENFOR HOLMESTRAND. Denne bukta ligger 

på nordenden av Kommersøya. Her kan man gå på begge sider av Kommersøya og inn 

bukta. Man kan legge baugen inn mot vestre odde. Noen fine nye brygger gjør det lett å 

fortøye og å komme iland. Antagelig utsatt for N-vind, men jeg har ikke hatt problemer 

her. Pent område, fine stier å gå en tur på. 
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Fantebukta på Kommersøya 

 

I sundet øst for Kommersøya, noen hundre meter S for Fantebukta, ligger GRISEBUKTA, 

som er den luneste av havnene i området. Her står det en del pæler som ble benyttet av 

Sande Tresliperi (nå nedlagt) for oppsamling av tømmer. Bryggene og pælene benyttes 

jevnlig av 15-20 båter og en dugnadsgjeng prøver å holde anleggene ved like, da isen 

ødelegger pælene. 

 

LØVØEN INNENFOR VEALØS, VED HORTEN. Gå gjennom Vealøsrenna, og vestover 

slik at du har en lynblink og 4 røde bøyer på din stb side. Det er to leder inn til bassenget 

under Løvøya. Den ene går på sydvestsiden, nord for øya Julaften. Den andre går nær opp 

til odden i nord. Gå opp til en stor fortøyningsbøye utenfor en stor brygge. Gå videre 

gjennom et trangt sund hvor du har på stb side en odde med et gult skilt, og to søyler på bb 

side. Minstedybde er 5 m. Det ser vrient ut på kartet, men er greit. Gå ganske nærme odden 

når du passerer søylene. Man kan ligge med baugen mot den lille øya (som heter Lort). Jeg 

har ligget mange ganger på svai rett syd for denne, på 5 meters dyp. Selv om det noen 

ganger har vært kraftig NV vind, som har gått uhindret gjennom Dragsundet, har jeg ikke 

hatt problemer med ankring (Danforth-etterligning, Bruce eller plog). Problemet har vært å 

få løsnet ankeret fra leirebunnen. Man kan også ligge på svai øst for Lort (dette er lunere 

ved nordavind). Her er det 4 OF-bøyer. 

 
 

Lort sett fra vest 

 

HORTEN GJESTEHAVN ligger rett nord for fergeleiet, altså sentralt i byen. Det er en fin 

havn som er godt beskyttet av en molo. Her er diesel, kafé og dusjanlegg. Rett innenfor 
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brygga er det et større forretningsbygg med mange butikker. Det er gangavstand til 

Marinemuseet og Fotomuseet som ligger i samme bygning på Karljohansvern. Begge er 

svært interessante og vel verdt besøk. 

 

 
 

Horten Gjestehavn 

 

ÅSGÅRDSTRAND Her finnes noen ganske få gjesteplasser i den gamle havna (innerste 

molo, til venstre mot moloen). Steinbrygga mot land har dels faste plasser, dels kan man 

ligge her mot betaling. Den søndre havna har en del gjesteplasser, bl.a. langs moloen ved 

bensinstasjonen og også rett overfor denne. Det er dusj ved kiosken. Følger man 

hovedveien oppover, kommer man til butikkene. Sommeren 2010 ble det lagt ut ny 

steinmolo. Man kan førtøye på innsiden av denne med bøye akterut, baug mot ufendret 

steinmolo. På moloen er det i 2010 strøm, men ikke vann. Havenavgift betales i automat 

som står på veggen til kiosken. 

 

ØSTRE BOLÆRNE er frigjort fra Forsvaret og er nå friareal administrert av Nøtterøy 

kommune. Her er anlagt en fin havn med flytebrygger og bøyer. Rutebåt til Tønsberg. På 

brygga er det strøm og vann og et flott dusj- og toiletanlegg. Ølservering like opp i veien. 

Se opp for 1,5 m grunne like utenfor havneinnløpet. I 2009 ble det satt opp 4 søyler Ø av 

Kultene. Dersom man skal gå ut N-over, holder man inntil Østre Bolærne og seiler ut 

Knutshavnsund mellom Midtre og Østre Bolærne. Det er veldig fint å gå tur rundt øya med 

en fantastisk utsikt fra de høyeste punktene. Havna er populær og blir fort full.  
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Østre Bolærne 

 

 

 
Østre Bolærne 

Sakset fra www.bolerne.no: 

 

http://www.bolerne.no/
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VALLØ SMÅBÅTHAVN har 9 gjesteplasser og drivstoff med fjordens billigste diesel. 

 

Når man skal mot Tjøme, kan man gå S-over Granebosundet etter å ha passert Valle. De to 

over-ett-lyktene i Granebosundet er fine å følge. 

 

EKENES-SUNDET mellom Føyenland og Nøtterøy. Her er det marina og bunkers. Har 

gått lengre innover i sundet. Det er for grunt, og Danforthen grep ikke (antagelig for mye 

gress). Anbefales ikke. 

 

Løpet fra Tønsberg og sydover, Hui-kjæla, går mellom Store og Lille Hui øst av Bolærne. 

Her ligger Port Ami.  

 

Hudø (Hui) har feriekoloni og er stengt for båtfolk. 

 

Det er en fin ankringshavn i bukta mellom Hui (også kalt Hudø), Granø og Vakersholmen, 

den er lett tilgjengelig etter sprengning og oppsett av nye søyler nord for Vakersholmen. 
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Huikjæla 

 

 
Sementen mellom Hui og Langvika 

 

TØNSBERG gjestehavn ligger midt i byen og har strøm og vann  på brygga, dusj og 

mange serveringssteder. Diesel og gass (både gule og blå) får man kjøpt i marinaen mellom 

de to bruene. Kort vei opp til Slottsfjellet, som er artig å se. Her er satt opp plansjer som 

viser det omfattende  slotts- og festningsanlegget hvor mange murer forsatt er synlige. 

Broåpning i perioden 15. april til 15. september: Alle dager: 09.05 - 12.05 - 14.05 - 18.05 - 

20.05 (lørdag / søndag 16.05). Gangbroen åpner 5 min før og etter kjørebroen. 
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Tønsberg gjestehavn 

 

HVALØ øst av Bjerkøy har en vik på østsiden, hvor man kan ligge med baugline i land. 

 

SYD AV BJERKØY. Her står det et anker i kartet. Lå her en gang, det er noe utsatt for 

vind, men jeg dregget ikke. 

 

Det er fullt mulig med HR26 å gå Årøsund. 

 

ARÅS BÅTHAVN har 5-10 gjesteplasser, gratis. 

 

TJØME BÅTSENTER har 15 gjesteplasser. 

 

GRIMESTADBUKTA syd av Mågerøy har noen øyer midt i bassenget. Man kan ligge 

langsetter på østsiden i det smale sundet mellom øyene. Det står noen jernstenger i et sund 

som ble benyttet tilkjølhaling av båter i gamle dager. 

 

HØNSØKILEN på innsiden av Hønsø (østpunktet på Tjøme) er en bukt hvor man kan 

ligge langsetter fjellet på østsiden. 

 

RØSSESUNDET er fint, men har en bro med seilingshøyde 14m. 

 

På ORMELET er det marina med drivstoff, kiosk og båtutstyrsbutikk. Skrått over veien 

var det en dagligvarebutikk, som nå kun har bakervarer. 

 

HAVNA HOTELL på Tjøme, i Røssesundet. Gjesteplasser. Det er roligere her nå enn 

tidligere.  Om sommeren er det dagligvarehandel her. 

 

På østsiden av BRØTSØ med innseiling fra nord kan man ligge langsetter øya, på dens 

sydøstre siden. Man kan også ligge langs en lang, smal øy på Brøtsøs nordøstre side. 

 

ILDVERKET har brygge, men er noe utsatt. Brygga er best egnet for fortøyning med anker 

akter, baugline mot land. Bryggefronten er ikke særlig høy så ved lavvann kan fenderne 

hekte seg fast under kaifronten. Øya er vakker og det er fin sti rundt øya, flott utsikt et par 

steder. Vel verdt et besøk. 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 44 av 222 

 

SANDESUND på Hvasser har mange tilbud, som serveringsstedene "Blå Brygge" og 

"Solsiden", foruten bunkring av drivstoff, dagligvare og kiosk. Det er flytebrygge med 

gjesteplasser utenfor moloen. 

 

VERDENS ENDE er en fin havn med serviceanlegg inne i fjellet. 

 
 

Verdens Ende 

 

Man kan ligge på nordsiden av LYNGHOLMEN, ytterst, med anker akter. 

 

Sydvest av Bolærne ligger ROPPESTADHOLMEN. Man kan ligge på nordsiden av denne 

langsetter land. 

 

I sundet mellom LILLE OG STORE HUI vest for Tjøme man kan ligge med langsiden til. 

Det bør ikke være for hard N eller S vind, ellers er havna bedre enn man kan tro ut fra 

kartet. 

 

STAUPER har mange fine plasser. Man kan gå inn fra øst og vest. Mange av skjærene er 

merket med private staker. Man kan ligge langsetter den nordre øya. En del steder er det 

bolter som kan benyttes til baugfortøyning. I sommersesongen er det mye båtfolk på 

dagsbesøk her. 

 

Tønsbergfjordens vestside har noen bukter som er fine for ankring på svai. 

 

TALLAKSHAVN på vestsiden av Tønsbergfjorden er en stor, god og kjent havn. Man kan 

ligge langsetter fjellet i sundet mellom Lakseholmen og Havneholmen (2 meter i kartet, der 

det er ankertegn). Fine strender. Benytt paraplydregg da det er sjøgress. Har ligget på svai 

midt i bassenget med kraftig S vind. Bruceankeret holdt med mye tau ute. Oslofjordens 

Friluftsråd har to bøyer her. 
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Tallakshavn sett mot S 

MEFJORDEN er pen. Helt innerst er det en fin ankringsplass med 6-7 m dybde. Her har 

Oslofjorden Friluftsråd to bøyer. Mye av arealet rundt er friareal uten hyttebebyggelse. Fra 

ankringsplassen kan man se kun to hytter. 

 

I Sandefjord er det to gjestehavner, en foran hotellet, men den er for grunn for seilbåter, og 

en like østenfor. SANDEFJORD GJESTEHAVN er fin og ligger sentralt til. Vannslangen 

er for kort til å rekke ytterst på flytebryggen. 

 

KJERRINGVIK ytterst i Sandefjordsfjorden. Lå veldig fint med baugline i land mot 

Søndre Kjerringholmen. 

 

ULA. Dette er en koselig, men liten havn. Bak moloen pleier det å være fullt av fiskebåter, 

men det er en flytebrygge innerst i havna. Denne har noen gjesteplasser, og det er dypt nok. 

Det røde huset innerst til venstre er et nytt servicebygg med dusj og vaskemaskin. Videre 

er det dagligvarebutikk og bunkers. Det er fin utsikt fra Ulabrand-minnestøtten. 

 

SVENNER. Det er en fin havn N og Ø for fyret (Fyrhavna). Gå inn fra S slik at den hvite 

flekken malt på fjellet såvidt er synlig Ø av fyr-fjellet. Da er man i riktig sund og man går 

klar av skvalpeskjæret. Mot V innenfor fyret er det brygger hvor det er fint å ha baugline, 

og anker akter. Langs Ø-siden av havna kan man ligge langsetter fjellet. Det er mange 

søppelstativ rundt på øya. På N-siden av øya er det fin sandstrand. 

 

Den som har ligget en varm og stille måneskinnsnatt på Svenner har vært så nær Paradiset 

som det går an å konme. Og den som har gledet seg over solvarm sand på stranden på 

nordsiden av Svenner har heller ikke hatt det vondt. Likeledes er det en opplevelse å sitte 

høyt på knausene og se det bryte i den sydlige innseilingen, vel vitende om den enkle 

utseilingen i øst som gjør det mulig å komme ut i ruskevær. Selv har vi, før vi visste om 

denne leden, gått både ut og inn sydløpet i mye sjø, det går bra hvis man har en motor du 

stoler på og følger anvisningen for å komme inn og ut. 

 

Ankomst fra syd. 
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Her finnes en beskrivelse i Arve Johannessens “Kysten Vår” som er fin å bruke. Poenget er 

å kjøre litt sik-sak mellom brottene og ta peiling på ringen i fjellet. Det kan se vanskelig ut, 

men har du først gjort det én gang, så kan du det. 

Gå inn fra S slik at den hvite flekken malt på fjellet så vidt er synlig Ø av fyr-fjellet. Da er 

man i riktig sund og går klar av skvalpeskjæret. 

Ankomst fra øst 

 

Her er knepet å holde seg så langt nord som mulig. Gå så nær Svennerlandet at du omtrent 

subber skutesiden i svaberget på styrbord side, slik at du unngår grunna i syd. Med båter 

som stikker 1,7 m og er 3,30 m bred går det fint. 

 

Ankomst fra vest.  

 

Det ligger en grunne nord i øst/vest-renna, det betyr at du skal holde deg lengst vekk fra 

øya med fyret på. Så runder du fyrøya og tar peiling på ringen i fjellet og holder godt klar 

av Murer`n, en stein du skal ha om styrbord. 

 

Fortøyning 

 

Nattehavnen på Svenner er i bassenget NØ for fyret. Det finnes båter som legger seg i 

bassenget V for fyret, men her har jeg aldri vært. Man kan også ligge i badebukta i nord, 

men her kan det bli noe svell. Anbefales som daghavn. Stranden er imidlertid verd et 

besøk, spesielt for barnefamilier. Det går en sti fra sydhavnen og frem til badebukta. 

 

På fyrsiden er det brygger man kan fortøye til og ha anker østover. Mindre båter kan ligge 

et stykke inne, men her grunner det opp. Noen pleier å ligge langsetter fjellet i øst, det er 

riktignok bratt å komme opp, men fester du en bolt med tau, klatrer du fint opp. Det finnes 

også muligheter for å legge til med baugen mot fjellet og svabergene i øst med  anker ute i 

bassenget. Det finnes endel faste bolter i fjellet her. 

 

I bassenget ligger du trygt og godt for alle vinder, selv om det kan bli noe bevegelse her 

dersom det står på fra syd. Ligger du her, kommer du lettest til badebukta med jolle som du 

ror og drar opp på stranda nord i bukta. Det er fint å gå opp på de dramatiske toppene og se 

utsikten i 360 grader. Det er også mulig å komme opp i fyret, men sjekk åpningstiden. 

 

Det er ikke vann på øya, men ved badebukta finnes det toiletter. Søppelkurver her og i 

nordenden av bassenget. 
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Fyrhavna Svenner sett fra nord 

 

HAVNHOLMEN  (Sør i Ommane) ligger i en fin bukt i sydenden av Viksfjorden. Her kan 

man ligge på svai. Videre er det "brygger" langs fjellet rett vest for kartets ankertegn. Her 

kan man ha baugline i brygga. Det er en fin, barnevennlig sandstrand i sydenden av bukta. 

Blå bøye fra Oslofjordens Friluftsråd. 

 

 
 

Havnholmen sett fra vest 

 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 49 av 222 

LARVIK SEILFORENINGS ANLEGG VED TØRBERGHOLMEN. Her er det 

flytebrygger hvor gjester er velkomne på de grønnmerkede plassene. Man går opp til 

kiosken og får anvist en plass og betaler (50 kr). Her er dusjanlegg (10 kroner) uten 

tidsbegrensning. 

 

Det er dårlig holdebunn for Danforth nordvest av Tørbergholmen, ved 2-meteren. 

 

SYDØST I VIKSFJORDEN. Det er fullt mulig å gå til det innerste bassenget i Viksfjorden 

med HR26. Etter det innerste anker-tegnet, før 4 meteren, holder man mot sydlige land. 

Deretter nordover vest av Skogholmen i en stor bue vekk fra Skogholmen, og så ut sundet 

mellom Skogholmen og Vikerø. Gå nærmest odden på Vikerø. Da åpner det seg en fin 

"lagune", hvor man kan ligge for svai eller med baugline mot Skogholmen eller mot odden 

vest for 9-meteren. Men ikke gå for nærme nordpynten av Skogholmen i sundet (en stein 

der på 1,4 meters dyp er lett rødfarget).  

 

En gang jeg overnattet her, var det nesten helt vindstille her inne. Om morgenen gikk jeg 

ut, og fikk en kuling fra SØ midt i trynet. Da skjønte jeg hvor lun denne lagunen er for 

denne vindretningen. Stille og fin. Havna er ikke god nok ved kuling fra nord, da landet i 

nord er flatt. For andre vindretninger og styrker er den god. 

 

STAVERN. Det er ikke lenger gjesteplasser på Dampskipsbrygga som går ut fra hotellet. 

Det er en stor marina lenger øst. Her er det dieselsalg (kortbetaling), kroer, butikker, 

vaskemaskiner, dusj. Mye folk. På en steinbrygge som stikker ut rett syd for 

bunkersanlegget står det skilt som sier at brygga er reservert yrkesfiskere, men nå er det 

ingen igjen slik at brygga kan benyttes av fritidsbåter. Litt bortenfor havna er det Coop 

butikk. Litt lenger opp i byen er det pol, butikk, apotek og jernvarehandel. Rett overfor 

Hotell Wassilioff ligger restautanten Det Gule Galleri som har meget god pizza.Det er fint 

å gå tur i det tidligere militære området. 

 

CITADELLØYA. Her er det en fin havn inne i bassenget, men den er vel for grunn for 

seilbåter. 

 

NEVLUNGHAVN. Fin havn, men mye trafikk og av og til vanskelig å finne plass. Det er 

gjesteplassr på innsiden av moloen. Man må benytte anker akter og bugline mot moloen. 

 

Når man skal rundt Rakkebåene, kan man gå den sikre veien og gå syd til Rakkeboene lys- 

bøye. Det er imidlertid sikkert å seile slik at man går syd av en rødstak og en grønnstake  

(hvorav den østligste ligger på Hellene) og syd av to stenger. Stengene befinner seg på 

Brattboen og  Søre Hellene. Eldre kart har angitt en grønn flytestake på Hellene, men den 

er erstattet  med den røde. Den aller innerste leia kloss i land er nå merket. Den bør ikke 

seiles i dårlig vær. 

 

HELGEROA. På sydsiden av stein-brygga er det gjesteplasser. Man kan ligge med anker 

akter og baugline langs mange av bryggene, men det er ikke særlig dypt, så gå forsktig inn. 

Det er flytebrygge ytterst på moloen, her er det fint å ligge. Strøm og vann, pent 

dusjanlegg, dieselsalg. Bakebutikk like oppe i veien, men lang vei til dagligvarebutikk. 

  

 

BARKEVIKA/BERGSVIKA 
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Barkevika/Bergsvika 

 

 
 

2.1.6 TELEMARK 
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JORDSBUKTEN PÅ HÅØYA I KALVEN I LANGESUNDSFJORDEN. Her er det to 

"laguner", begge er dype nok for våre båter. Fenomenal havn. En av kystens perler. 
 

 
 

Håøya med Jordsbukten 
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HÅØYBUKTA. på N-siden av Håøya 

 

 
 

Håøybukta 
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Langesundsfjorden har mange fine idyller med skogkledde knauser ned mot vannet.  

 

SVENSVIKA/SIKTESØYA 

 
 

Svensvika/Siktesøya 
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LØVØYSUND mellom Løvøy og Sandøy. Fint å ligge med baugline S i sundet. 

 

ÅBYFJORDEN SV av Langesund. En av kystens perler. Man kan ligge for svai i den 

innerste del en av fjorden eller ha baugline i land mot en eller annen av holmene eller 

landet i SV. Når du seiler forbi den innerste rekken av holmer i SV (SV av Katholmen), 

følg ledstreken i kartet, selv om det ved første øyekast kan synes noe unaturlig. 

 

 
Åbyfjorden 

 

 
 

Åbyfjorden, sett V-over fra toppen av Skokkeløy 
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Elvik, Åbyfjorden 
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Man kan også ligge for svai ved 4 - 7 m ved Elvik på S-siden av Åbyfjorden. Videre kan 

man ligge mot land N for Skokkeløy.  

 

På NV-siden av SKOKKELØY er det en fin plass for å ligge langs fjellet. Her er det et lite 

eide ut til en bitte liten halvøy. Øst for den, langs hovedøya, er det rent og fint fjell. På 

ytterste fjellknaus er det et tre hvor man kan ha baugline (kan nåes fra baugen på båten), og 

et annet tre står gunstig til for å benyttes som for- og aktre spring. For akterfortøyning må 

man gå i land og gå langs en smal fjellhylle til et nedfalt tre. 

 

 
 

NV-pynten av Skokkeløy sett østover 

 

 

Tonerleia og Langårsund er blant denne kyststrekningens fineste farvann. 

 

TONERHAVNA 
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Tonerhavna 
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Tonerhavna 
 

HAFSUND 
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Hafsund 
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ELVIK nord av Vågøy har flytebrygger for handlende, SJØBUA MARINA. Her er plass til 

250 gjestende båter, drivstoff-salg, stor dagligvarebutikk og pene og rene dusjanlegg, 

foruten vaskemaskiner, kafé og mastekran. 

 

 

VEST AV TVEITHOLMEN VED ELVIK er det fint å ligge på svai. 

 

 
 

LANGØYKILEN på nordsiden av Langøy er en av de stilleste og fineste havner på kysten. 

Både Den norske Los og L.O.S. spesialkart har gode tegninger av innseilingen. Man kan 

ligge på svai eller mot svabergene i havna etter det første sundet (Linsundet). Videre kan 

man gå inn ytterligere et sund (Skutesund), hvor man også kan ligge på svai i Vadvika på 5 

m dyp. Se opp for 1,8 m grunne lenger inne. Denne er markert med privat bøye. Her er det 

i syd en brygge hvor man kan ha baugline i land.  

 

Man kan også fortsette ytterligere et sund mot nord og ligge mot fjellet i øst eller mot de 

lave svabergene i vest, akkurat i sundet. Ifølge kartet og "Losen" er det en kabel her i 

sundet. Så vidt jeg kunne se, ligger kabelen kloss opp i land, bare et par meter ut, slik at 
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ankeret akterut ikke kan komme bort i kabelen. Det ligger bestandig båter her med anker 

akterut, så det er neppe noen fare. (Sommeren 1996 var kabelen visstnok lagt på land).  
 

 
 

Langøykilen (kartet i den Norske Los er bedre) 
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Langøykilen 

 

SKUTEVIKEN ligger på SØ-siden av Gumø S av Ramsdalen og er en fin havn. Man kan 

ligge for svai. Det finnes også mange steder man kan ligge med baugen inntil land og anker 

akterut. I kraftig S vind rett inn sundet har jeg sett at flere båter dregget ved en anledning. 
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Skutevikkilen 
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Kreppa (Langårsund) er en opplevelse å seile. På kartet kan det se trangt ut, men leia er ren 

og fin og lett å seile. 

 

STRÅHOLMEN er grunn, men dyp nok. Øya er svært vakker og sjarmerende. 

 

 
 

Stråholmen 

 

JOMFRULAND. Tårnbrygga har flytebrygger utenfor den indre havna, som vanligvis er 

full. 

 

 

SCHWEIGAARDSHOLMEN 
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Schweigaardsholmen 
 

SKRATA 
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Skrata 
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KRAGERØ. Det er gjesteplasser på mange steder. Seiler man inn fra N, finner man 

flytebrygger med mange plasser. Seiler man inn fra S, er det mange plasser på 

flytebryggene utenfor Hotel Victoria. Her finner man dusj og vaskemaskiner ved å gå ut 

havneområdet gjennom porten, i det lille, gule murhuset.  Gå gjerne opp trappene fra 

handlestrøket og se på den gamle bebyggelsen, som er fint restaurert. Det er også fint å 

nyte utsikten fra toppen av Øya (Væten). 

 

VENNEVIKEN på vestsiden av Skåtøy er en bukt hvor man kan ligge på svai. Ved 

innseiling til Venneviken, benytt følgende méd: Sydpynt Saltneven overett med sydpynt 

Tåtøy. Innseilingen til Eidkilen (båtkanal) går rett forbi, så det er mye trafikk om dagen og 

utover kvelden, men ikke om natten. Kanalen ble visstnok bygget for at leger i Kragerø 

skulle få kortere vei ut til Jomfruland. Havnen ligger bra til, nærme leia og neste åpne 

strekk ned til Risør. Det er nylig lagt ut en kabel i bukta, så nå skal man være forsiktig med 

å ankre der. Det er artig å ta jolla gjennom Eidkilen, som på grunn av en bro bare tillater 

lave motorbåter. 
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Venneviken 
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VESTRE RAUANE er en fin havn, med nydelige svaberg. Jeg har gått med HR26 

gjennom det smale sundet fra vest, men vet ikke om jeg tør gjøre det flere ganger. De andre 

innseilingene er greie. Man kan ha baugline i land (ringer) inne i "lagunen" under kartets 

fjelltopp. 

 

 

  
 

Vestre Rauane 

 

 
 

Vestre Rauane (Kilde: Artikkel av Carl E. Utengen i Seilas 5/2003) 
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Vestre Rauana 
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Vestre Rauane 

 

 

I GAMLE PORTØR HAVN i Stølefjorden kan man ligge med baug mot holmen ved 

Kirkegården. 
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Gamle Portør havn 
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Gamle Portør 
 

PORTØR 
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Portør 
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Når man går sydover de åpne strekkene (Kragerø - Risør og Risør - Lyngør), er det noen 

som foretrekker å gå nært opp til land. Risør - Lyngør er lett å gå langs land. Går man 

imidlertid et stykke ut, får man fordelen av den sydgående kyststrømmen, som kan være 

ganske betydelig. Langs land kan det gå en kraftig overflatestrøm inn mot land. 

 
 

2.1.7 AUST-AGDER 
 

Ø av Risør mellom Risøy og Lekerøy er det en fin havn, BOMMEN. Innseiling fra Nord. 

Brygga langs Risø tilhører Risør Motorbåtforening. Man kan ligge med anker ved 11-tallet, 

baugline i land i øya Ø av 11-tallet. 

 

RISØR HAVN har mange gjesteplasser. Akvariet ytterst på brygga er vel verdt et besøk. 

 

NV av Risør går Nordfjorden som skifter navn til Søndeledfjorden. Her er det en fin bukt 

på N-siden: NARVIKEN. Innseilingen er smal, hold mot østre land. I sundet mot vest er 

det en stein som normalt er merket med en bøye. Det er en grunne i bukta utenfor odden 

mot nordvest. Denne grunnen er vanligvis merket med en bøye. Havna er stor og med 

skogkledde åser, lite bebyggelse. Man kan ligge på svai og det er mange plasser hvor man 

kan ha anker akterut og baugline i land. Det er ganske dypt i bukta mot vest, og jeg dregget 

her en gang det blåste en del. Det ser ut til å være bedre ankringsforhold rett inn sundet, 

foran huset. Her er god holdebunn for ankeret.  

 

STANGHOLMEN FYR sør for Risør er en god restaurant, sesongåpent fra 20. juni til og 

med søndag 17. August, telf: 37 15 24 50. 

 

SV av Risør er Sandsfjorden. En bukt N-over, ÅMLAND, er en fin havn for å ankre på 

svai. Det er langgrundt mot Ø. Havna er lun og idyllisk og har god holdebunn for ankeret. 

 

 
 

Åmland 

 

SØNDELED har 15 gjesteplasser og drivstoff. 

 

SØNDELED FERIESENTER i Risør kommune har 25 gjesteplasser og dagligvare  

 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 76 av 222 

 

 

Like syd for Lyngør ligger Østre og Vestre BUKKHOLMEN. Man seiler inn sundet 

mellom dem fra vest (se opp for 2m grunne midt i «veikrysset») og tar første til styrbord, 

som heter Selviksundet. Her er det mange steder å ligge med baug mot fjell og anker 

akterut eller langsetter fjellet. Dette er en svært fin havn. Den aller første plassen på stb 

side er best.  

 

 
 

Vestre Bukkholmen (Selviksund) 

 

 
 

Vestre Bukkholmen (Selviksund). Man må ha hjelp for å få akterlinen rundt bolten på det lave fjellet 

 

Syd for Lyngør ligger ASKERØ.  På østsiden av denne mot den største øya og på 

nordenden av den største øya kan man ligge. 

 

NØ på Sandøya ligger det en idyllisk bebyggelse. Den S-lige bebyggelsen heter 

Klåholmen. Den N-lige under båken heter ØYTANGEN. Det er fint å seile N-over Ø av 
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Sandøya. Hele strekningen viser båker veien. I den N-lige havna (altså Øytangen) er det 

fint å ligge med anker akter og baugline i land ved den største knausen, men man må unngå 

vannledninger på bunnen midt i bassenget. Øya er idyllisk med 200 fastboende, hvorav en i 

Øytangen. Butikk og postkontor finnes ved å følge veien mot den andre siden av øya. På 

V-siden er det ferjeleie med båtforbindelse til Tvedestrand. 

 

LILLE BJØNSEKILEN på NV-spissen av Borøya er en svært god havn. Det går en kabel 

fra innerst i bukta og inn bukta i syd, begge stedene er merket. Man  kan ligge på svai, eller 

fortøye med anker akter og  baugline i land både opp mot halvøya innerst og mot land mot 

nord like etter innseilingen. Man kan også ligge langs fjellveggen mot nord like etter 

innseilingen dersom man har kulefendere. Dette er nok en av kystens fineste havner. 
 

  
 

                   Lille Bjønsekilen sett fra vest                                                  Lille Bjønsekilen sett fra øst mot innseilingen 

 

BORØYKILEN ligger på sydøstsiden av Borøya. Man kan gå innover i kilen og ha 

baugline i land både på østsiden og på vestsiden av den lille øya øst for 4-tallet. Se opp for 

en avløpsledning midt i kilen når du slipper ankeret. 

 

DYPVÅG er en fin havn. På kartet er det på V-siden tegnet to holmer. I virkeligheten er 

den ytterste en holme, mens den innerste er en halvøy. Langs denne halvøya kan man ligge 

med baugline, da mestepaten av den er meget ren og fin. Det er en bolt på N-siden og en på 

S-siden så man må forøvrig enten fortøye i et tre eller slå ned en bolt. 

 

Tvedestrandsfjorden (Oksefjorden) er vakker. Byen ligger under høye fjell og havna er 

meget lun. Flytebryggene i sentrum av TVEDESTRAND er gjestebrygger med strøm og 

vann. Den ytterste flytebrygga har ikke vann. Det er bakeri  like innenfor bryggene. 

Tvedestrand er bokbyen med mange antikvariater, en av dem er Norges største. Oppe i 

byen er det dagligvarebutikk, pol og spesialbutikker. Hovedgata oppover er fin. Likeså går 

man litt lengre østover langs vannet og oppover, er det fin bebyggelse oppover. 
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Tvedestrand 

 

På FURØYA i Tvedestrandsfjorden kan man ligge både på sydsiden og på nordsiden med 

anker akterut. Det er fint å ligge langsetter fjellet  på Furøyas NV-side, altså på 

Harpelodden innenfor Furuholmen. 

 
 

  

Furøya i Tvedestrandsfjorden 

 

NARESTØ er en av kystens idylliske perler. Her er det en unik samling av skipperhus fra 

midten av 1700-tallet. Husene er samlet i en landsby med fine gangveier imellom. 

Skibbrudne negerslaver fra slaveskipet Fredensborg ble angivelig holdt i fangenskap i 

kjelleren i et av husene. Gå gjerne opp til veien, ta til høyre og se på utsikten fra kirken. 

 

Det var en dagligvare-butikk her, men den er nedlagt. 
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Det finnes en kommunal brygge hvor man kan fortøye (fortrinnsvis med anker akter). 

Tidligere ble brygga benyttet av en rutebåt, men den er innstilt. 

 

DALSKILEN. Her kan man ankre med baugline i land, eller ligge for svai. Fin liten havn. 

 

 
 

Dalskilen sett fra syd mot innseilingen 

 

For båter uten mast er det en fin tur å seile rundt Flostaøen. Her er mange fine bukter og 

badeplasser. 

 

På Østsiden av Flostaøen like nord for Skindfeldtangen lykt er det mange fine badebukter, 

hvor dyptgående kjølbåter dessverre ikke kommer inn. De bør utforskes med jolla. 

 

Går man inn fra syd i sundet mellom Flostaøen og fastlandet, kommer man til 

KLOKKERØYA. (utenfor Birkenes). Man kan ha baugen inntil øya. 

 

I GARTAFJORDEN innenfor Buøy er det fint å ligge på svai innerst i sydvest. 

 

HOVEKILEN på Tromøya. Det er en lang bukt inn til venstre hvor man kan ligge inntil 

fjellet eller med anker akter. Havna er utsatt for vind fra S. 

 

TROMLINGEN. På innsiden mot Tromøya er en fin havn, gå inn fra nord. Man kan ligge 

langsetter land. 

 

Man kan ligge på vestsiden av BUØEN som ligger på vestsiden av Tromøysundet. Benytt 

anker akter. 

 

ARENDAL GJESTEHAVN er en stor  og fin gjestehavn litt forbi sentrum (Tyholmen) 

med 150 gjesteplasser. Her er dusj, vaskemaskin og mastekran. Havnen er svært dyr (2014: 

280 kr, automaten er nesten umulig å betjene). 

 

Syd for Arendal kan man gå mellom Hafsø og Hisøy i et idyllisk, trangt sund. 

 

S i Galtesund S av Arendal ligger BRATHOLMEN. Her er det seilforening med brygge. 

Det koster 100 kr inklusive dusj og er noe utsatt. 
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I SØMSKILEN finnes det flere overnattingsplasser. Det finnes noen plasser hvor man kan 

ligge med baugline mot land på nordsiden av Asperholmen. Fine holmer. 

 

Kart 451 Grimstad i målestokk 1:20000 er glimrende for området Fevik – Nørholmskilen 

hvor det er mange havnemuligheter. 

 

På HESNESØY, bak holmen, er det fint med bolter i øya, anker akter. 

 

Mellom INDRE OG YTRE MALØY syd av Grimstad finnes mange plasser hvor man kan 

ligge med baugline i land. Idyllisk og lunt. Det går fint å ankre på svai i bukta på østsiden 

av Indre Maløy. Jeg loddet  2,3 m under baugen og 1,8 m under hekken. Det går en trang, 

men godt merket lei inn til Grimstad nord av disse øyene. 

 

GRIMSTAD har mange gjesteplasser. Ø-siden av odden ved Arbeidskontoret har plasser 

for større båter, mens mindre båter benytter plassene lengre mot N ved det røde huset, som 

inneholder dusj. Poletter kjøpes i Turistinfoen. Langs land innerst til venstre er også 

gjesteplasser. Diesel ytterst på utstikkeren. Apotekergården er en fin restaurant. Restaurant 

Rio (oppover hovedgaten på høyre side like før Kulturhuset med kinoen) har fin pizza, 

lasagne, salater.  

 

Grimstad kommune har også i 2005 investert et betydelig beløp i å oppgradere 

gjestehavna. Denne gangen er alt samlet omkring Dampskipsbrygga, og det er lagt ut nytt 

flyteanlegg her. Anlegget er også betydelig oppgradert med nytt strømanlegg. Fra 

kommende sesong avvikles anlegget på Torskeholmen. Anlegget er åpent fra 1. juni - 31. 

august. 

 

 
 

Grimstad 

 

 

Ø av Lillesand ligger GRUNNESUND. Langs fjellveggen N av det grunneste, som kan 

passeres av HR26, er det forøyningsmuligheter. Fjellet rett opp. 
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NØRHOLMSKILEN er en god havn. Man skal være forsiktig ved innseilingen fra 

Bufjorden. Her ligger det en liten øy midt i sundet. Midtveis mellom denne øya og vestre 

fastland (kalt Holmen i nevnte havnekart over Grimstadskjærgården) er det en grunne. 

Man kan vanligvis se den. Man skal gå mellom denne grunnen og fastlandet, altså helt 

kloss opp i fjæresteinene i vestre land. Det er 6m dypt i denne renna. Det er 3 sjøkabler i 

Nørholmskilen, alle merket på havnekartet. Mellom de to ytterste og mellom de to innerste 

kan det ankres på svai. Jeg lå innerst ved 7-tallet. Oppover Bufjorden blåste det 10 ms., 

men her inne har det helt lunt. Fjordsidene er skogkledde knauser, unntatt helt innerst hvor 

en fjellskjæring og hovedveien er litt sjenerende. 

 

ØSTRE HESTHOLMBUKTA på Skogerøya S av Lillesand er en fin havn. Man kan ligge 

på svai eller med baugline mot land mange steder. 

 

I LILLESAND er det flere gjestebrygger (flytebrygger). Bakenfor i det røde huset er det 

dusj og vaskemaskiner. Det er drivstoffsalg på odden Ø for innseilingen til havna. China 

House er en bra kinarestaurant. God bussforbindelse til Dyreparken og Kristiansand. 

 

Blindleia er helt unik og godt oppmerket, slik at leia er selvforklarende. Benytt gjerne 

Sjøkartverkets opplevelseskart. 

 

Man kan ligge langsetter fjellet ved VARDEVIG på Åkerøya. 

 

MORTENSHOLMEN er friareal og en fin øy. Man kan ha baugline i land på en rekke 

steder, bl.a. på sydøstsiden nær odden. Det skal være ugler på øya. Videre er det fint å ligge 

for svai ved 7- tallet. Se opp for et skjær helt innerst i bukta. 

 

Mellom FURØ og KALVØ kan man ligge langsetter øyene (”Nilen”). 

 

Sundet mellom Åkerøya og Burholmen (som er øya utenfor) heter KNUTSHAVNSUND 

også kalt VARDEVIKA. Dette sundet er farbart og en svært fin havn, hvor man kan 

fortøye langs fjellveggen nesten hele sundet igjennom. Ved N innløp ligger en grunne midt 

i. Man kan gå inn sundet langs Åkerøya, eller helst langs Burholmen. Ved S-enden av 

sundet, der sundet er smalest, ligger en gresskledt grunne midt i sundet. Gå langs 

Burholmen. Vannet er klart og denne gresskledte grunnen unngås ved å gå langs 

Burholmen der det er sandbunn. 
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                        Knutshavnsund, østre innseilingen sett fra SV mot NØ                                                     Knutshavnsund sett fra V mot Ø 

 

LUSEKILEN inne i Steindalsfjorden er en av de fineste havner langs Sørlands-kysten. Her 

kan man ligge med baugline mot land og anker akterut langs et meget langt strandområde. 

Man kan også ankre på svai innerst i Lusekilen.Her er det ingen bebyggelse, men 

skogkledde svaberg ned mot vannet. Meget lunt. Forbausende få båter har ligget her de 

ganger jeg har vært her. Ta jolla og ro inn under det høyeste fjellet og gå opp på toppen. 

Det er fint å ligge med baugline  mot øya (Luseholmen) S av det høye fjellet (Videheia). 

Videre er det fint å ankre på svai i lagunen SØ av Videheia. I denne lagunen er det brådypt 

mot N og Ø, men ikke mot S. Innenfor ligger ytterligere en  lagune, men den er for grunn. 

 

På vestsiden av Steindalsfjorden er det mange plasser å ligge langsetter fjellet. 

 

 
 

Steindalsfjordens vestside, SØ av Videheia, Videheia i bakgrunnen 

 

BJØRNEVIKA er en liten sidefjord til Vallesverdfjorden NV av Videheia. Denne er ren og 

fin å seile inn i, og man kan gå helt inn. Her kan man ligge på svai, og man kan legge til 

langs fjellveggen mange steder. Antgelig er det best å ligge langsetter en innbydende 

fjellhylle midt inne i bukta på vestsiden. Her vokser trær på passe steder for fortøyning, og 

farvannet er helt rent. Her ligger man usjenert og som i et skogstjern. Det er ingen 

bebyggelse, og på alle kanter er det skogkledde knauser helt ned til vannet. 
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Bjørnevika sett mot nordøst 

 

Videre kan man fortøye langs fjellet på Ø-siden, nesten helt innerst. Her må man tydeligvis 

slå inn en bolt for ytterste fortøyning. 

 

 
 

Bjørnevika, østre side 
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Bjørnevika, vestre side 

 

 

Det er dagligvarebutikk i Brekkestø. 

 

ISEFJÆRFJORDEN går V- og N-over fra Blindleia. Det er et synlig skjær foran 

innseilingen. Like etter innseilingen er et par synlige skjær. Det er greit å gå nær S land. 

Rett etter en sving på 90 grader mot nord er det fint å ligge langs Ø land. Likeså 200 m 

lenger N, rett før en brygge. 

 

 
 

Isefjærfjorden, rett etter 900-svingen sett mot nordøst 

 

Der det i opplevelseskartet står SKOTTEVIKA er det en brygge hvor utsiden er 

tilgjengelig for besøkende. Utsatt for SØ vind, ellers fin. I opplevelseskartet av 1992 er det 

feilaktig angitt drivstoffsalg her. 
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Ved Randesund ligger øya STOKKEN, som er friareal. Ø av denne er det veldig fint. Gå 

inn fra SØ, og gå N-over et trangt sund. Langs land (Stokken) er det brygger hvor det er 

fint å ligge med anker akter. Det er fint å gå tur på øya. Havna er godt skjermet for V-lige 

vinder, men antagelig utsatt for Ø-lige vinder. 

 

På nordsiden av Stokken er det brygge man kan benytte. 

 
 

2.1.8 VEST-AGDER 
 

Kvåsefjorden er beryktet på grunn av sjøgang. 

 

Etter å ha passert Randesund kan man gå via Sildevigen nord av Herø. Det ser komplisert 

ut etter kartet å dømme, men jernsøylene har led-merker og det er bare å følge disse uten 

problemer.  

 

TØMMERSTØ Brygge har restaurant, dagligvare og drivstoff. 

 

TRESSE I KRISTIANSAND er en fin gjestehavn sentralt i byen. Det er strøm og vann på 

bryggene. Den innerste havnen er for båter inntil 45 fots lengde.  Man betaler havneleie i 

kiosken i servicebygget. Det finnes nye serviceanlegg med fine dusjer og vaskemaskiner. 

Det er fint å gå tur rundt Odderøya. Man kan ta buss retning Ytre Flekkerøy og gå av rett 

før tunnellen, og gå opp til kanonmuseet på Møvik. Flott utsikt, meget interessant 

kanonmusem. 

 

Vest for Kristiansand er det lite trafikk med lystbåter. Når man er lei av å seile i kø på 

Svenskekysten eller i sentrale Østlandsstrøk, er det deilig å oppleve roen på disse kanter. 

 

SANDVIGDALSFJORDEN innenfor det 6 meter dype sundet kan benyttes til overnatting 

på svai. Ikke gå for langt inn innenfor sundet, der er det en vannledning. 

 

NY HELLESUND har flere havner. Man kan gå inn fra syd mellom KABELØY og 

HELLEØY og finne flere brygger, bl.a. opp mot KABELØ. Det er friareal på begge sider. 

Dette er en meget god havn. Opp mot Helleøy er det en stor brygge som benyttes av ferge, 

ikke benytt denne brygga. Ved siden av er det en trebrygge hvor man kan fortøye med 

anker akter (sandbunn) og baugline i brygga. Den østlige delen av brygga er for grunn, men 

den vestlige delen er dyp og fin. Man kan ligge helt inntil fjellveggen i den vestlige delen 

av brygga (dypt og rent) og ha et spring fra bolter som finnes ytterst på knausen. På land er 

det fint å grille, og det er toilett og søppeltønner. Fin badestrand. 

 

Olavssundet mot nord er sperret av luftspenn. (Det skal visstnok være mulig å passere 

under kraftspennet med 13 m båt dersom man går helt i V i sundet og det må man da det er 

en stein  Ø i sundet). 
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Olavssundet sett fra syd opp mot Helgeøy 

 

KILEN på NØ-siden av Helleøy er veldig god. Man kan gå langt inn. Ved "Tyskebrygga" 

på sydsiden er det dypt nok for de fleste seilbåter med anker akter og baugline i land, og 

det blir dypere jo lengre innover  man kommer langs brygga. Videre noen meter innenfor 

brygga er det et parti hvor man kan legge noen båter langs fjellveggen. Her er oppsatt 

bolter. Det er også mulig å fortøye mot Kalholmen, og i tillegg kan man fortøye mot en 

annen liten øy i sundet N for Helgeøy, her kan man ligge langs fjellveggen eller benytte 

anker akter. 

 

Like østenfor Tyskebrygga, ved en liten bukt (på høyde med skjærets vestpynt), er det også 

dypt nok. Kilen er utsatt for vind fra Ø. 

 

  
                       

Kilen sett fra Ø. Er fortøyd mot Tyskerbrygga                                         Innseilingen til Kilen sett fra V. Den er ren. 
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Rett innenfor Tyskerbryggen. Seilbåten langs fjellet (HR-31) har 

fortøyd  langs rent, fint fjell 
Kilen. Legg merke til at man  kan fortøye langs fjellet  før 

man kommer inn til Tyskerbrygga 
 

Helleøy er en meget interessant øy med et fint restaurert kystfort fra krigen. Det er mange 

fine turstier på øya, og utsikten fra toppen ved de to vardene er praktfull. Man kan gå inn i 

mange bunkere og tunneller. Ta med gode lommelykter. Jeg så hjort på øya sommeren 

1991. 

 

HØLLEN har 50 gjesteplasser og det er bunkers, butikk, dusj, mastekran og drivstoffsalg. 

 

TRYSNES MARINA, Mandal, har 50 gjesteplasser og mastekran. 

 

TÅNEVIGKILEN nord av Vassø lykt er en svært fin og lun bukt med noen muligheter for 

å ankre med baugline i land, eller man kan ligge for svai. Lun og idyllisk (men jeg har 

opplevd at vestavind har tatt forbausende hardt her). Det er en grunne på 1,7 m dybde like 

innefor det trangeste delen av sundet, så gå nær nordre land. 

 

HARKMARKFJORDEN (det står feilaktig Hartmarkfjorden i kartet) er veldig fin, men de 

fleste vil kanskje (feilaktig) kvie seg for å gå gjennom Strømmen. Før Strømmen er det 

noen grunner som man ser, og det er greit å gå rundt dem med god utkikk og redusert fart. 

 

Det kan være en del strøm i Strømmen, en gang måtte jeg benytte mye motorkraft for å 

komme gjennom. Gå på nordsiden av sundet mot land, selv om terrrengformasjonene ved 

første øyekast skulle gi inntrykk av noe annet. Deretter vider fjorden seg ut, og man kan 

ligge med baugline mot land øst for 8-meteren eller mot øya. Idyllisk. Ingen bebyggelse, 

furukledde knauser helt ned til vannet. Ankrer man med baug mot øya (bolter finnes), er 

det en fordel å trekke en lang line fra hekken og inn mot øya nordover for å lette 

strømmens drag i ankertauet. 

 

Vest for Kristiansand har jeg ofte solgangs-stiv-kuling. Den varer fra 1100 om formidagen 

og løyer sent på kvelden. Verst er det rundt Tåneset. 

 

TREGDE har marina med drivstoff-salg, dagligvarebutikk og u-oppvarmet 

svømmebasseng. 

 

SKJERNØY er norges sydligste, bebodde øy med 5 gårdsbruk. Havna inn fra Ø 

(Farestadkilen) er meget god.  På Ø-siden inne i havna er det en offentlig brygge merket 

med blått skilt for Fri-areal. Her kan man ligge med baugline, anker akter. Dette er en 
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meget idyllisk og fin plass. Det er fint å gå tur her, for eksempel over hengebrua og opp til 

kiosken og videre opp til øyas høyeste punkt, eller man kan gå S-over rundt hele bukta. 

 

MANDAL er en koselig by. Gjestehavnen består av flytebrygger og kaikanten i sentrum av 

byen. Videre er det flytebrygge litt lenger ut. Betal havneavgift i automat i servicebygget 

ved de faste bryggene. Diesel får man på et verksted og båtutstyrsbutikk nærmere utløpet 

av elven. Vest-Agder Museum rett opp for gjestebryggen er interessant med en fin maritim 

avdeling. Det er fint å gå opp til toppen av Uranienborg, hvor det er fin utsikt. Videre er 

det en fin spasertur over til Kleven, som er en svært pittoresk gammel havn. 

 
 

Mandal med gjestehavnen 

 

TJAUMSHAVN har to innseilinger, en fra syd og en fra vest. Det første bassenget er 

antagelig noe utsatt, men det er mulig å gå inn til det innerste bassenget, som er en virkelig 

fin havn. Gå øst om øya, og i det trange sundet holder man litt mot øst. Rett etter at man 

har passert det smaleste partiet, skjærer man over til vest for å unngå en stein på 1,1 meters 

dybde. Gå veldig langsomt. Vannet er klart, så man ser denne steinen. I dette innerste 

bassenget er det god plass, og fint å ligge på svai, for eksempel ved kartets 5-meter. Man 

kan muligens også ha baugline i land mot halvøya i vest. 

 

Ifølge "Losen" og "Kysten Vår" skal 1,1 meters steinen innenfor den smaleste delen av det 

innerste sundet være merket med en privat oppsatt stang, men den har ikke vært der på 

aldri så mange år. 

 

Selv om det er litt vrient å komme inn, er havna så god at den er vel verdt en overnatting. 

 

FURUHOLMEN (Lindesnes kommune) har 10 gjesteplasser. 

 

SVINØR er veldig idyllisk, men jeg kvier meg for å fortøye opp i stua til folk. På 

nordsiden ved ÅVIK er det en molo med bilvei på. Lite pent, men man ligger godt for 

natten med baugline i moloen. Jeg er aldri avkrevd betaling. Det ligger et vrak av en skøyte 

kloss opp i moloen innerst. Den ligger imidlertid så dypt og så nærme moloen at den ikke 
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er noe å bry seg om. Slipper man ankeret ut akter på normal avstand fra moloen, går 

ankeret greit klar av vraket. Det er en landhandel like opp i veien. 

 

 
 

Åvik sett fra nord 

 

LILLEHAVN like ved Lindesnes er en fin havn. Den ytre delen, i forlengelsen av moloen, 

ser ut til å være gjestehavn. Videre ser det ut til å være gjestebrygger foran huset med den 

lange verandaen.Det er ikke butikk her, men følger man veien oppover, kommer man til en 

campingplass med kiosk. 

 
 

Lillehavn inneiling sett fra øst 

 

Når man går videre for å gå rundt Lindesnes, bør man visstnok ikke gå altfor nærme land, 

fordi det kan være pålands-strøm. Sjøen kan være mye krappere nærme land, så det kan 

lønne seg å gå langt ut. Etter å ha passert Neset, er det naturlig å gå inn til Korshavn. Da 

må man passere mellom Neset og noen skvalpe-skjær som heter Bysa. Disse er godt 

synlige. 
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Farvannet mot FARSUND inneholder mange perler og havnemuligheter.  

 

SELØY syd av KORSHAVN har en god havn. Man går inn fra NØ mellom Østre og 

Vestre Seløy. Brygga tilhører fiskebåter. Man kan ha anker ut akter, eller ha line til moloen 

i syd, eller ligge på svai. 

 

Korshavn ligger på RÆVØY. Her er en god havn i Kilen, innseiling fra syd. Man kan gå til 

K-en i "Kilen" og ha anker akterut og line i land, festet til en stein. 

 

KORSHAVN har en brygge på øya rett på andre siden av sundet ved Rorbuene, like ved 

noen fiskebåter i opplag. Her kan man ligge langsetter brygga. Korshavn har butikk. 

 

På SUTNØY har Lyngdal Friluftsnemnd et anlegg med noen små brygger. Innseilingen er 

fra NØ. Det er ikke særlig dypt ved bryggene ytterst, men dypt nok for båter som stikker 

1,4 m. 

 

Innover Rosfjorden ligger BØRØY. Her er en fin havn i bukten Ø  av navnet "Børø" i 

kartet. Man kan ha anker akter og baugline i land mot odden i syd. Båter med 12 m 

mastehøyde kan passere under luftspennet N-over mot Børøybugt. 

 

AGNEFEST innerst i Rosfjorden har brygge med dusj i seilforeningens hus på land. Ved å 

gå bilveien 500 m Ø-over kommer man til en campingplass med butikk. 

 

Vest av BØRØY ligger KÅLEVIG. NØ av dette stedet er en bukt med ankertegn. Her kan 

man ha anker akter og baugline i land. 

 

SKARVØY har en fin havn i Viken med innseiling fra syd. Man kan ligge langsetter en 

brygge utenfor moloen. Det hvite huset tilhører Farsund Dykkerklubb. I den innerste havna 

kan man ligge på svai, men det er muligens utsatt for vind. 

 

På N-siden av Skarvøy, midt på øya, er det en super havn når vinden er NV (og det er den 

ofte) opp mot vestre land. 

 

Ved S og V-lig vind er bukta på vestsiden av Skarvøy fin. Det er ingen hytter her. 

 

LANGØY har en superhavn på SØ-siden N av Kjeholmen. Gå inn N av 0,5 meteren, da 

kommer man inn i en fin og beskyttet havn hvor man kan ligge langsetter fjellveggen der et 

bildekk er hengt opp. 

 

Man kan gå inn Kveldsundet mot REISVÅG, hvor det er opplagsplass for supply-båter. 

Man kan ha baugline i øya og ankeret akterut Ø av øya.  

 

Ved innseilingen til Farsund fra syd ligger PRESTØY. Her er en kai på Ø-siden, hvor man 

kan ligge. 

 

Ø av Prestøy ligger URØY hvor man kan ha baugline i land midt på øya ved 13-tallet, 

likeså på Ø-siden. 

 

Vestenfor ligger EIGERØY. I bukta på S-siden ved 5-tallet kan man ha baugline i land. 
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I EIKVÅG på fastlandet vest av St. Eigerøy kan man ligge langsetter øya S av ankertegnet. 

 

PARADISBUKTA er buktene N av Bjørnsund (sundet mellom fastlandet og St. Eigerøy). 

Man kan ha baugline i land S av den øya som ligger innenfor 15-meteren, likeså innenfor 

ankertegnet. Dette er veldig fine havner. 

 

Sydvest for Farsund ved fjordhotellet er det store flytebrygger. Disse har ikke gjestehavner. 

Derimot er det flytebrygger for gjester sentralt i FARSUND. Videre er det nye 

gjesteplasser langs V-siden av Gåseholmen. Her er det stor dagligvarebutikk. Ved denne 

bryggen er det strekninger uten ferskvann. Det er også en flytebrygge langs land på 

vestsiden for gjestende båter, her er strøm og vann og et pent toilett- og dusjanlegg, åpent 

hele døgnet. I denne bygningen er det også vaskemaskin med myntautomat. Det nye 

forretnings-senteret Amfi har bla polutsalg. Med så liten trafikk det er på disse kanter, er 

det god plass. Det er fint å sykle på veien mot Vanse, ta til høyre vei 465 ved Kjørrefjord 

og ta første til venstre etter broen. Fin gammel grusvei, vakkert.  

 

 
 

Farsund. Det er gjesteplasser langs hele brygga litt over midten av bildet, foruten yttersiden av flytebrygga. 
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Farsund. Flytebrygga  inne i byen er gjestebrygge. 

 

Rundt LISTA bør man holde godt ut fra land da det er steiner og langgrundt og strøm. 

 

Når man går rundt Lista i nedsatt sikt og skal til Hidra, kan det være vanskelig å finne 

Grønevika (søndre innseiling til Kirkehavn. 2 gatelykter viser vei inn). Da er det lurt å 

fortsette langs Hidra mot NV inntil man finner Rossøya lykt og gå inn Havsund, som er ren 

og lett å seile inn i. 

 

FEDA Gjestehavn 

 

KIRKEHAVN på Hidra med innseiling fra vest (Havsund, Rossøya lykt er svak) er et fint 

og idyllisk sted med fiskemottak og dagligvarebutikk. Brygga i S merket Kommunal 

Brygge, Landingsplass, kan benyttes. Her er det ferskvann og strøm og plass til et par båter 

langsetter brygga. Like etter innseilinger har man på N-siden en restaurant, Ishuset, med 

gjestebrygge og alle fasiliteter. Veldig god restaurant, tlf 38372510. 

 

Man må gå en tur oppover veien, på toppen av første bakke tar man til høyre og kommer til 

et tysk kystfort hvor det er en fenomenal utsikt. 

 

Man kan også seile inn i Kirkehavn fra S. Tidligere var det i søndre innløp et grønt og et 

rødt lynblink. Disse finnes ikke lengre, men er erstattet av et par gatelys på Ø side. Sundet 

er trangt, men rent og fint å seile. 
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Kirkehavn på Hidra, sydlige innseiling 

 

 
 

Kirkehavn på Hidra, sett V-over. Kommunal brygge. 
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Kirkehavn på Hidra. 

 

RASVÅG på Hidra er et større og åpnere sted med flere småbåter. Brygga merket 

Kommunal Brygge, Landingsplass, kan benyttes. Jeg kunne ikke se at det selges drivstoff 

her. Restauranten Skipperhuset i Rasvåg skal være en meget god restaurant. Siden de bare 

har tre bord, må man forhåndsbestille på telefon 38372272. 

 

YTRE KALVEN er en lang, smal fjordarm på SØ-siden av Hidra. Innseilingen er ren og 

fin. I den innerste bukta, opp til venstre, (6m i kartet) er det fint å ligge på svai. Svært 

naturskjønt. Dette må være en av kystens fineste havner. 

 

I gamle dager var det bare to biler på øya, likevel skjedde en kollisjon. Museet Fedrenes 

Minne i den gamle skolestuen i Rasvåg har mange morsomme klenodier fra helt tilbake til 

1400-tallet. 

 

FLEKKEFJORD har 50 gjesteplasser sentralt i byen.  

 

TORSØYENE er friareal, beliggende ca 2 nm S for Flekkefjord. Her er det satt opp 

brygger. Fin havn. 

 

HBF FLYTEBRYGGA, LEGA har 1-3 gjesteplasser. 

 

 

2.1.9 ROGALAND 

 

Under overfart fra Farsund til Egersund i liten kuling fra NØ så det ut til at strømmen satte 

V-over med 3 knop. 
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Over Siragrunnen har det lett for å bli urolig sjø. Enten bør man gå langs land eller gå langt 

ut utenfor Siragrunnen. 

 

EGERSUND har gjestehavn innerst ved utløpet av elven, som er sperret av en lav bro. Her 

er det kraftig strøm. I servicebygget ved bryggen er det dusj og vaskemaskin. Rett opp for 

bryggen er det en stor dagligvarebutikk. Egersund har fine turmuligheter. Ta toget til 

Hellvik og gå den gamle jernbanetraseen tilbake, eller gå i skogsområdet Årstad rett sydøst 

for havnen eller Varberg, fjellet med den høye radiomasten. 

 

 
 

Egersund. 

 

Søragapet og Nordresundet rundt Eigerøy er fine. Nordresundet er idyllisk. Her ligger det 3 

havner nordover: En like Ø for Sundsgapet (3 m i kartet), Kvernavågen og en litt Ø for 

denne. Alle er idylliske plasser, men de er utsatt for S vind. Nær NØ-spissen av  Eigerøy 

står et ankertegn i kartet. Her er det bra å ligge på svai. 

 

Når man går rundt Jæren, må man regne med ganske sterk nordgående strøm. Det sies at 

man ikke skal gå på innsiden av Jæren lysbøye fordi det her er steiner som flytter på seg. 

 

SIREVÅG regnes som siste havn før man runder Jæren. 

Når man runder Jæren, er det vanligvis lurt å gå ganske langt ut for å nyttiggjøre seg den 

sterke strømmen som vanligvis setter nordover. 

 

TANANGER  er 1. havn man kommer til når man har gått rundt Jæren. Her er en fin 

småbåthavn. Grønnmerkede plasser på den lange flytebryggen er ledige gjesteplasser. 

Videre er det gjesteplasser langs den faste brygga på innsiden av moloen. Her er det verken 

strøm eller vann. Servicebygningen har toilet og dusj. Foran hotellet (god mat) er det 

gjesteplasser for hotellets gjester. Hotellet har dieselsalg på brygga. Henvend deg i 

hotellresepsjonen for å få utlånt en nøkkel, tank opp og betal i resepsjonen. Går man forbi 

hotellet og holder til høyre, kommer man til et shoppingsenter. 
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Tananger. 

 

SANDNES Gjestehavn har 70 gjesteplasser, drivstoff, dusj og vaskemaskin. 

 

LURA Båtforening (i Gansfjorden S for Stavanger mot Sandnes) har 4 gjesteplasser og 

drivstoff. 

 

HUMMERSÅK, Riska Båtforening har 10 gjesteplasser, kafé og drivstoff. 

 

TAU Båthavn i Strand kommune har 10 gjesteplasser, mastekan, drivstoff og kafé. 

 

Fotturer til Prekestolen og Kjerag 

PREKESTOLEN. Man kan legge til ved gjestebryggen på Jørpeland eller på Tau. Deretter 

må man ta buss eller taxi opp til Prekestolhytta og gå derfra. Fra Jørpeland gjestebrygge er 

det vel ca 10 km opp dit, fra Tau 20 km. 

Adkomst:  

Fra Rv 13 ved Jøssang er det 6 km opp til Prekestolhytta.  

I sesongen går det buss fire ganger daglig fra/til Tau i korrespondanse med ferja Stavanger 

- Tau. Ferja tar 40 min, bussen 40 min.  

Fotturen:  

3 timer tur/retur, ca 6 km.  

 

Prekestolhytta  

Telefon: 97 16 55 51 (51840200)  

Telefaks: 90 21 55 51 (51 74 91 11)  

E-post: preikestolhytta@enter.vg  
http://www.prekestolhytta.no  

 

Parkeringsplassen - Prekestolen (Tursti - ein veg) 3,5 km 1,5 - 2 t  

http://www.prekestolhytta.no/
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Tau - Prekestolhytta (Rv. 13) 20 km 

Oanes - Prekestolhytta (Rv. 13) 17 km  

 

Havna på Tau:  http://www.taubatforening.no/index.htm 

 

KJERAG 

På den andre siden av Lysefjorden ligger Kjerag. Det burde være mulig å legge til med båt 

på Fløyrli, og gå opp derfra. Man "må" gjøre Prekestolen også, men med egen båt er 

kanskje Kjerag litt mer "tilgjengelig", selv om selve turen opp nok er noe mer strabasiøs. 

 

Det er bare 4444 trappetrinn opp fra Flørli. 

 

Ellers må man huske å ta turen innom "Fantahålå", et slags hulrom i fjellet man kan kjøre 

båten inn i og snu om man er flink. 

 

FINNØY FJORDSENTER har 30 gjesteplasser. 

 

FISTER i Hjelmeland kommune har dusj, kiosk og vaskemaskin. 

 

ØLESUND har 40 m brygge, dusj og kafé. 

 

HJELMELANDSVÅGEN har 8 m brygge og dusj. 

 

ERØY Gjestehavn i Suldal kommune har 30 gjesteplasser, drivstoff, dusj, og vaskemaskin. 

 

JELSA Båtforening har 5-15 gjesteplasser, dusj og vaskemaskin. 

 

SAND småbåthavn i Suldal kommune har 20 gjesteplasser, mastekran, drivstoff og 

vaskemaskin. 

 

MARVIK i Suldal kommune har drivstoff. 

 

HERVIK kai i Skjoldafjorden Tysvær kommune har 20 gjesteplasser, dusj og 

vaskemaskin. 

 

NEDSTRAND FERIESENTER i Nedstrandsfjorden i Tysvær kommune: 
 

Tlf. 52771100 

Fax. 52778377 

e-mail: joar.skorpe@c2i.net 

link: http://home.c2i.net/nedstrand 

 

Gjestebrygge med plass til 30 båter, sanitærannlegg med dusj, wc, vaskemaskin 

og tørketrommel. Vi har i tillegg kafe/selskapslokale med plass til 150 

gjester. Egen pub avdeling og kiosk varer. Der er også campingplass med 

hytteutleie. 

Nedstrand har en lun havn, og den største fordeenl er at den kalde 

nordavinden ikke får tak her! Ellers er det mange flotte viker og 

offentlige badestrander, turområder/merkede løyper og mange gode 

http://www.taubatforening.no/index.htm
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fiskeplasser. Vil tilslutt minne om den årlige NEDSTRANDS DAGEN med marknad 

og fiskefestival som går av stabelen 26 juli -03. 

 

SKJOLDASTRAUMEN i Tysvær kommune har diesel, dusj og vaskemaskin. 

 

YSTABØHAVN på Kvitsøy har en fin havn, inklusive dusj og gratis vaskemaskin, som 

befinner seg i det lille, hvite huset på utstikkeren. Innseilingene fra SV, V og Ø er greie og 

godt oppmerket. På kartet kan innseilingen fra Ø se vanskelig ut, men her går store ferger. 

Søyler, staker og lykter står så tett at leia blir en selvforklarende gate. Strøm og vann på 

brygga. Stor dagligvarebutikk opp til høyre fra brygga. Her tar av en sti opp til fyret (flott 

utsikt), og vei ned til dagligvarebutikk. Kvitsøy er en meget sjarmerende og pen øygruppe.  

 

 
 

Ystabøhavn. Hovedgjestekaia er bak ryggen til fotografen. Ved den brygga HR-31 ligger, skal man se opp for en stein foran og en 

aktenfor båten. 

 

SKUDENESHAVN på Karmøy har 40 gjesteplasser, dusj, drivstoff (ved fiskemottaket på 

nordsiden av innseilingen, kortautomat)  og vaskemaskin. 
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Skudeneshavn gjestebrygge. Servicebygg til høyre 

 

KOPERVIK Gjestebrygge på Karmøy har 10 gjesteplasser, kafé, drivstoff, mastekran og 

vaskemaskin. 

 

STORESUND Båtforening på Karmøy har 5 gjesteplasser. 

 

RØVÆR ved Sjøhuset i Haugesund kommune har 2-4 gjesteplasser, drivstoff, kafé, 

vaskemaskin. 

 

HAUGESUND har gjesteplasser langs store deler av Smedasundet. Ikke benytt den delen 

av kaia som benyttes av ferjene. En del av, men ikke alle plassene har vann og strøm. Den 

sydligste brua har friseilingshøyde 22,5 m, den nordlige 13,5 m. Det kan gå kraftig strøm i 

sundet.  

 

 
 

Haugesund. 

 

2.1.10 HORDALAND 

 

ESPEVÆR er en fin havn, flott sted. Bryggen vist på bildet er privat og leies ut til gjester 

for kr 150 (inntil 40 fot) + 50 for strøm. Pengesedlene legges i et hull i veggen og dyttes 

med en pinne inn i en kurv. Vann på brygga, men ikke diesel. Butikk. Grei innseiling fra 

syd mellom Skardholmen og Saugøy. Det er en fin tursti rundt øya, følg skilting. Stien 

passerer UFO-ringen. 
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Espevær. 

 

MOSTERHAMN på Moster (SØ på Bømlo) er en god og trivelig havn. Det er en 

flytebrygge på vestsiden, det er gjesteplass på utsiden av denne flytebrygga. Her er det 

strøm og vann. Leiepris kr 100 pluss 50 for strøm, betal med VIPPS. Butikk ca 6 minutter 

opp i veien. Ta en tur oppom kirken (visstnok Norges eldste steinkirke) og gå opp til 

fjelltoppen med minnesmerket satt opp i 1924 til minne om Mostertinget som fant sted i 

1024. 
 

 
 

Mosterhamn sett mot syd 
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Mosterhamn sett mot nord 

 

BIEKRONÅ KAFE, Espevær på Bømlo, har 10 gjesteplasser, drivstoff og mastekran. 

 

RØYKSUNDKANALEN, Mosterhamn har 160 gjesteplasser, dusj, vaskemaskin. 

 

LANGEVÅG, BØMLO har 30 gjesteplasser, drivstoff, mastekran og dusj. 

 

HATLEVIK på Ålforo (ved Ringholmen lykt) er en rolig ankerplass. Plass til å ligge på 

svai, 6 - 8 meter dybde. 

 

Det er lagt ut brygge for fortøyning  nord på STORA ELDØY, med innseiling litt sør for 

Engesund.  
 

ROMSØYANE i Herøyvadet i Ølen kommune har 4 – 6 gjesteplasser. 

 

BJOA BÅTHAVN i Ølen kommune har 15 gjesteplasser og vaskeamaskin. 

 

ØLEN BÅTHAVN i Ølen kommune har 15 gjesteplasser, dusj, drivstoff og vaskeamaskin. 

 

VIKEBYGD MOTORBÅTFORENING i Ølen kommune har 10 gjesteplasser, dusj, 

drivstoff og uteservering. 

 

FJELBERGSUND i Kvinnherad har 30 gjesteplasser, dusj og vaskemaskin. 

 

SÆBØVIK ved Halsnøy Samfunnshus i Kvinnherad kommune har 20 gjesteplasser, dusj, 

drivstoff og vaskemaskin. 

 

SUNDAL CAMPING i Kvinnherad kommune har 30 gjesteplasser, dusj, drivstoff og 

vaskemaskin. 

 

HUSNES BÅTLAG i Kvinnherad kommune har 20 gjesteplasser, dusj og vaskemaskin. 
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Sundet mellom Ungholmen og Klosterneset, Halsnøy Vest 

 

 
 

Inseiling fra vest til Flakkavågen sør på Tysnes. Skorpo til styrbord 

 

FLAKKAVÅGEN sør på Tysnes har butikk som selger alt, båtplass til 6-7 båter. Mangler 

toilett og badefasiliteter 

 

LYKJELSØY i Kvinnherad kommune har 20 gjesteplasser langs brygger og svaberg og er 

kommunalt friområde. 

 

USKEDAL BÅTLAG i Kvinnherad  har 15 – 20 gjesteplasser, drivstoff, dusj og 

vaskemaskin. 

 

LEIRVIK PÅ STORD er en fin og god havn. Det er gjesteplasser langs land innerst og på 

de innerste flytebryggene. Strøm og vann på bryggene. Vaskemaskinene er gratis. Like 

bortenfor gjestehavnen er det interessante Stord Maritime Museum, som bla. har en stor 

avdeling med motorer. 
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Leirvik på Stord 

 

Lukksundet er fint å seile. I sydenden ligger Sandsøy og rett nord for denne en liten øy ved 

navn SAUHOLMEN. Her er de fint å ligge. 

 

ROSENDAL FJORDHOTELL i Kvinnherad kommune har 60 gjesteplasser, drivstoff, dusj 

og vaskemaskin. 

 

ROSENDAL Båthavn har ny, flott gjestehavn med strøm og vann på bryggene. Det er 

gjesteplasser på ytterste brygge og på enden av de øvrige flyttebyggene. Ved vind fra S og 

V kan det bli meget sterk fallvind ned fra fjellet. Når man betaler havneavgift, står wifi 

passordet på kvitteringen. Man må kjøpe servicekort for å få adgang til servicehuset. Det er 

flere butikker  like opp for havna. Sommeren 2018 fant jeg ikke dieselsalg her. Ved havna 

er det turistinfo og et moderne opplevelsessenter  med interessante presentasjoner av 

båtbyggertradisjon og av hav, kyst og miljø. Det er en kort spasertur opp til Vangsago, en 

gammel, fortsatt virkende vass-sag, og til Steinparken samme sted, denne er pen og 

interessant. Videre er det kort vei opp til Baroniet. 

 

KALVASUNDET er sundet på nordsiden av Snilstveitøy og den lille øya Kalven. Denne 

lagunen er den beste svai-ankringsplassen i områet, 11 m dybde. Man kan med forsiktighet 

gå inn både fra øst og vest. Ved innseiling fra vest må man se opp for 0,5 m grunne like 

innenfor det smaleste på stb side. Ved innseiling fra øst må man se opp for 1,7 m grunne 

ved det trangeste på bb side. Elektroniske sjøkart har angitt ledstreker som er gode å følge 

på plotteren. 
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Kalvasundet sett innenfra mot vestre innseiling 

 

 
 

Kalvasundet sett innenfra mot østre innseiling 

 

KINSARVIK Båtlag har et fint havneanlegg bak moloen. Her er det gjesteplasser på den 

faste bryggen rett innenfor moloen og på flytebryggens ytterside (det er ihvertfall dypt nok 

på ytterste flytebrygge). Havnen ligger i et pent parkanlegg. Man kan betale havneavgift 

med Vipps. Det er dagligvarebutikk, turistinfo og bensinstasjon like opp i veien. 

Bussforbindelser til Odda og Geilo, foruten ferjer. 
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Kinsarvik Båtlag 

 

 

HUGLO Gjestehavn i Stord kommune har 10 gjesteplasser, dusj og vaskemaskin. 

 

VÅGE GJESTEHAVN i Tysnes kommune har dusj, drivstoff og vasekmaskin. 

 

JONDAL GJESTEHAVN har 8 – 10 gjesteplasser, dusj, drivstoff og vaskemaskin. 

 

NORHEIMSUND i Kvam kommune har 35 – 40 gjesteplasser, drivstoff, dusj og 

vaskemaskiner. 

 

ULVIK GJESTEHAVN i Tyssevikje i Ulvik kommune har 2 – 4 gjestplasser, 

dagligvarebutikk og vaskemaskin. 

 

NAUTNES FISKEVÆR i Øygarden kommune har 4 gjesteplasser, dusj, drivstoff og 

vaskemaskin. 

 

BLOMVÅG FJORDHOTELL i Øygarden kommune har dusj. 

 

SKJERET, BRANDASUND, har 10 gjesteplasser, dusj, vaskemaskin og drivstoff. 

 

BRANDASUND på Bømlo har 30 gjesteplasser, mastekran, dusj og vaskemaskiner. 
 

Det er svært idyllisk i Bårdsund og Leiesund på S-siden av Reksteren. 
 

Når man seiler fra Bømlafjorden og skal nordover mot Bergen, kan man seilte Langenuen. 

Den er lang og kjedelig. Mellom Bømlo og Stord er det en lei, som i sydenden heter 

Stokksund, og deretter kalles Nyleia. Denne er morsom og fin og godt oppmerket. Det er 

fint å seile Smedasundet mellom Teløy og Smedaholmen. Tidligere var det luftkabel over 

Smedasundet, denne er erstattet med undervannskabel. Teløysundet (sundet mellom Teløy 
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og Fonno) er fin å seile, og det er et luftspenn med friseilingshøyde 19 m der. Deretter er 

man ute i Selbjørnsfjorden. 
 

Engesundet er også fint. 

 

På sydspissen av Huftarøy innenfor Blænesøy (i KALSUNDET) er det et friareal. I denne 

bukta er det en bøye for fri avbenyttelse. 
 

BEKKJARVIK er en fin havn. Innerst er det to gjestebrygger: Til høyre foran det røde 

servicehuset, hvor det er dusj (man betaler bryggeleie for denne gjestebrygga i dette huset), 

og til venstre foran kiosken. Bryggeleie for denne gjestebrygga betales i kiosken. Det er 50 

gjesteplasser her og salg av drivstoff, vaskemaskin og restaurant. 

 

Det er anlagt en ny gjestehavn rett syd for selve Bekkjarvik. Her er det en stor molo hvor 

man kan fortøye på innsiden, videre er det en flytebrygge som er gjestebrygge. Her er 

strøm og vann. Det er en halv time å gå opp til Kongsfjellet, en fjelltopp med antennemast. 

Følg skiltingen fra sentrum. Her er det praktfull utsikt. 

 

 
 

Bekkjarvik, gamle delen 

 

 

 
 

Bekkjarvik, ny gjestehavn 
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Bekkjarvik, ny gjestehavn 

 

Vest for Bekkjarvik ligger Stolmen. På nordsiden av denne ligger KVALVÅG, hvor det er 

kai. 

 

Nord for Stolmen ligger øya MØKSTER. På sydøstsiden av denne er det kai. 

 

Syd for Sotra ligger Toftarøy. I sydenden av denne, i HUMMELSUND, er det kai. 

 

I Bjørnafjorden er det marina på sydsiden av fjorden, i VAAGE.  

 

Det er to gode havner øst for Vaage: I GODØYSUND mellom Lille og Store Godøy. 

 

I det samme sundet, like øst for 30 m kraftspenn, opp mot den lille øya på sydsiden, er det 

også fint. 

 

ETNE BÅTLAG i Etne kommune har 12 gjesteplasser, drivstoff, dusj og vaskemaskin. 

 

HANDELSTADEN GLESVÆR i Sund kommune (vest for Toftarøys nordpunkt, på Sotra) 

har 10 gjesteplasser og er det best bevarte handelsstedet på Vestlandskysten. Dette er 

hjemmehavnen for fiskestrilen. Det er kai, restaurant og dusj her. 

 

I Lerøyosen på nordsiden av LERØY BUARØY er det en fin kai. 

 

STOREBØ I AUSTEVOLL har en havn hvor man kan ligge flere steder. Dieselsalg 

(kortautomat). Der båten ligger på bildene, slo den nedpå ved lavvann så den ble forhalt 

akterover 1 – 2 meter til litt utenfor bryggekanten. 
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Storebø, Austevoll 

 

HUNDVÅKØY har på kartet avmerket flere havner. I NØ ligger FATAVÅG. Her er det 

mye bebyggelse. Havna er trang og utsatt for N vind. Likeså ØLNAVÅG på Ø-siden. 

Heller ikke i TORANGSVÅG fant jeg plass. I AUSTEVOLL på Huftarøy fant jeg ingen 

gjesteplasser. 

 

Vest for Os, på Strønos vestside, ligger STORE KNAPPEN med kai. 

 

Rett nordvest for Strøno ligger SKORPO. På dennes sydvestside, på innsiden av Ternøy, er 

det kai. 

 

I bukta på LYSØY er det en bøye. På østsiden av øya er det brygge. 

 

LANGØY KYSTKULTURSENTER i Fjell kommune har dusj. 
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HJELTEFJORDEN FJORDSENTER i Fjell kommune har 15 – 20 gjesteplasser og 

drivstoff. 

 

OKSEN i Fjell kommune har 6 - 8 gjesteplasser. 
 

OS HAMN i Os kommune har 20 – 30 gjesteplasser, dusj, drivstoff og vaskemaskin. 

 

LYSØEN i LYSEVÅGEN i Os kommune har bolter i fjellet like ved Ole Bulls villa. 

 

ASKVIK SJØ OG FRITID i Os kommune har 20 gjesteplasser, restaurant, hotell, dusj og 

vaskemaskin. 

 

LEPSØY. Øst for Strøno, på nordspissen av Lepsøy ligger NORDRE NESET, som er 

friareal. På N-siden av neset er det et par øyer. Innenfor disse, opp mot Nordre Neset, er 

det fint å ligge. Gå inn fra øst. En søyle med ledmerke viser veien inn til lagunen. Man kan 

ha anker akterut og baugline i land mot odden med Friareal-skiltet. Her er det bolter i 

fjellet. 

 

 
 

Nordre Neset, Lepsøy 

 

KLOKKARVIK på Sotra i Lerøyosen har småbåthavn, hvor man kan ligge på utsiden av 

brygga. 

 

HJELLESTAD MARINA har 15-20 gjesteplasser, drivstoff, vaskemaskin, dusj og 

kafeteria. 
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Hjellestad Marina 

 

BERGEN har gjestehavn innerst i Vågen og langs Bryggen (Tyskebryggen). Dersom man 

ikke skal ha strøm, kan man betale med Gomarina appen på en telefon. Dersom  man skal 

ha strøm, må man betale (kr 100 pr døgn ekstra) i en automat ytterst på Torgutstikkeren. 
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Fra Bergen og N-over er det en svært fin lei (Straumane) opp Byfjorden, under 

Salhusbroen (alternativt V for Flatøy), N-over Alverstraumen, Radsundet, Bakøysund 

(mellom Keiløy og Bakøy), NØ-over Fensfjorden nær Mongstad og N-over 

Brandangersund øst av Sandøy. I N-enden av Brandanessund ligger Liholmene varde. Leia 

går Ø om denne (7 m dybde). Se opp for hurtigbåter. Strømmen kan gå stri, se på Den 

Norske Los og tidevannstabellen hvilken vei strømmen skal gå på det tidspunktet du skal 

passere. 

 

I N-enden av Radsundet (Radøy kommune) ligger RÅDMANNSHOLMENE.  Her er det et 

rent og fint sund mellom disse holmene og Lurøyni. Seiler man inn i sundet fra SØ må man 

se opp for et skjær i innløpet nær Lurøyni. Ellers er sundet rent, ihverfall til halvveis 

igjennom. Her er det fint å ligge med skutesiden mot Rådmannsholmen.  
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LINDÅS FERIESENTER i Lindås kommune har 10 gjesteplasser, restaurant og 

vaskemaskin. 

 

LITLEBERGEN i Meland kommune har 10 gjesteplasser og drivstoff. 

 

MODALEN i Modalen kommune har 20 gjesteplaser, drivstoff, dusj og vaskmaskin. 

 

2.1.11 SOGN OG FJORDANE 

 

 

EIVINDVIK i Gulen kommune ligger rett S for Sognesjøen. Dette er en god havn og stedet 

er meget idyllisk. Når man nærmer seg flytebrygga (gjesteplassene), ser man ingen 

kryssholt eller ringer å fortøye i. Men går man på brygga, ser man at det er bøyler innenfor 

fenderlisten. Sommeren 2014 var det ikke strøm ute på brygga, men med lang 

skjøteledning kan man få strøm fra bua. Ved å skjøte og strekke to lange slanger som ligger 

ved dusjbygget, kan man få vann ned til båten, evt kan man fylle vann der man fyller 

diesel. Gratis vaskemaskin og tørketrommel. Butikk. Gå gjerne opp forbi kirken og ta til 

venstre innover skogsstier opp til en fjelltopp med praktfull utsikt. Går man bilveien til 

høyre fra brygga 300 meter, kommer man til en kafe med god mat. 

 

 
Eivindvik 

 

 

I en sidefjord til Sognefjorden ligger LEIRVIK (må ikke forveksles med Leirvik på Stord). 

Her er det en flytebrygge hvor den ytterste plassen er gjesteplass. Strøm og vann på brygga. 

Betaling for havneleie i kroa. Dagligvarebutikk. Pent sted. 
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Innseilingen til Leirvik i Sogn 

 

 

 
 

Leirvik i Sogn. Gjesteplassen er ytterste bås på hitsiden av brygga. 

 

ORTNEVIK er en sydgående sidefjord til Sognefjorden. Her er det gjestebrygge og butikk. 
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Ortnevik 

 

En sidefjord til Sognefjorden heter Arnafjorden, Her er det en liten tettbegyggelse, 

ARNAFJORDEN. Her er det en privat, fast brygge. Ved å spørre, kan man få lov til å ligge 

der. Ingen fasiliteter. Svært pent sted. 

 

 
 

Arnafjord, en sidefjord til Sognefjorden. 

 

AURLANDSVANGEN har en fast brygge foran Fjordsenteret, spør havnenvesent tlf 

97627382 om å få ligge der. Brygga har hverken strøm eller vann. Den er svært utsatt for 

bølger fra båter så man må fendre meget godt. 

 

 
 

Aurlandsvangen. 

 

ASKVOLL GJESTEHAVN i Askvoll kommune har 35 gjesteplasser, drivstoff, dusj og 

vaskemaskin. Fergeanløp. 
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BALESTRAND SENTRUM har 8 gjesteplasser, drivstoff. 

 

RUGSUND i Bremanger kommune har 30-50 gjesteplasser, drivstoff, dusj og 

vaskemaskin. 

 

KNUTHOLMEN i Bremanger kommune har 70 gjesteplasser,d rivstoff, dusj, vaskemaskin 

og pub. 

 

KORSSUND i Fjaler kommune har 25 gjesteplasser, dusj, drivstoff og vaskemaskin. 

 

SVANØYBUKT i Flora kommune har 4 gjesteplasser. 

 

STAVANG MARINA i Flora kommune har 10 gjesteplasser, dusj og vaskemaskin. 

 

FØRDE BÅTKLUBB har 10-20 gjesteplasser, mastekran, drivstoff, dusj og vaskemaskin. 

 

BALESTRAND SMÅBÅTLAG i Høyanger kommune har 6 gjesteplasser, dusj og 

drivstoff. 

 

GAUPNE BÅTHAVN i Luster kommune har vaskemaskin og dusj. 

 

LÆRDAL BÅTHAVN  i Lærdal kommune har 2 gjesteplasser, drivstoff og dusj. 

 

SELJEVÅGEN i Selje kommune har 10 gjesteplasser, drivstoff, dusj og vaskemaskin. 

 

VASSDALEN på Færøy i Solund kommune har bilfri øy, 8 gjesteplasser, dusj og 

vaskemaskin. 

 

KOLGROV i Solund kommune har 27 m kai og drivstoff. 

 

HARDBAKKE HAVN i Solund kommune har Kystarboreet og havørnutstilling. Det er 35 

m kai, drivstoff, vaskemaskin og dusj. 

 

FLORØ har gjesteplasser på flytebrygger litt innover i fjorden etter en grønnstake. Fin 

havn. Vannslangene på brygga rekker ikke fram til alle plassene. I servicebygget er det 

dusj. Det er dieselsalg med kortautomat på en liten flytebygge litt før man kommer til 

gjestehavna. Det er fint å gå tur oppover forbi kirken. 

 

KALVÅG på Frøya ytterst i Frøysjøen er en populært og pent sted med en god havn. Det er 

flere gjestebrygger inn til babord. Strøm og vann på bryggene. Man betaler havneavgift  i 

hotellet/restauranten, som forøvrig har veldig god mat. Det er fint å gå trappetrinn opp til 

toppen av fjellet like ved havna. 
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Kalvåg 

 

 
 

Kalvågs gjestebrygger 

 

MÅLØY har en fin gjesthavn. Kommer man sydfra etter å ha gått under brua, tar man 

skarpt babord og finner store flytebrygger. Strøm og vann på bryggene. I servicebygget rett 

innenfor brygga er det dusj og vaskemaskin. På den andre siden av sundet, altså på 

fastlandssiden, er det drivstoffsalg. Det er fint turterreng oppover i høyden, gå bak kirken 

og videre oppover. 
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Måløy 

 

Like nord for Måløy ligger øya SILDA, som er et fint startsted før man runder Stad, eller 

trenger en god havn etter å ha rundet Stad. På østsiden av øya er det en bebyggelse med en 

fin havn med gjestebrygge (flytebrygge). Havnen er lun, ihvertfall for NØ vind. Det er 

strøm og vann på brygga. Man betaler havneavgift kontant (kr 175) i en konvolutt på 

brygga. Det er fint å gå opp til høyre og komme inn på en sti Silda Rundt, med praktfull 

utsikt dersom man tar en avstikker opp til Varden. 

  

Silda 

 
 

2.1.12 MØRE OG ROMSDAL 

 

SANDSHAMN på Sandsøya var første havn man kom til etter å ha rundet Stad. Pr 2018 

har man gitt opp driften av havnen så den kan ikke anbefales lengre. 

 

LARSNES ligger på SV-siden av Gurskøya i Sande kommune og her er det to gode havner 

som passer fint inn i leia når man har passert Stad eller skal passere Stad.  I 

kommunesenteret er det en større havn med industri og fergeleie. Går man inn i havnen og 
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tar til babord så finner man to flytebrygger like bak fergeleiet. Her er bensinstasjon med 

kiosk og to dagligvarebutikker. 

 

Ca 1 km lenger sydøst ligger havnen til Grønnevika Småbåtlag. Her er det gjesteplasser på 

den første flytebryggen på babord side og på yttersiden av neste flytebrygge. Strøm og vann 

på brygga, havneleie kr 150 betales kontant i en kasse på moloen. Det er ca 10  minutter å 

gå inn til senteret. 

 

 

 
 

Larsnes, Småbåtlagets havn 

 

 

 
 

Larsnes. Gjestebrygge innenfor fergeleiet i kommunesenteret 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 119 av 222 

 

 
 

Larsnes. Gjestebrygge innenfor fergeleiet i kommunesenteret (foto: Saugen) 

 

RUNDE har en fin havn bak moloen. Gjestebryggen er flytebryggen rett innenfor moloen. 

Strøm og vann på brygga. Dersom gjesteplass ikke er ledig, kan man benytte noen andre 

plasser dersom man  ringer et telefonnummer som er oppgitt på brygga. Litt opp i veien til 

høyre har man Miljøsenteret med utstilling av fugler og av Rundeskatten. 

 

 
 

Runde 

 

BROSUNDET I ÅLESUND  har fine gjesteplasser med flytebrygger like etter 

innseilingen. Det er 30 gjesteplasser, strøm, vann, dusj, drivstoff og vaskemaskin. 

Drivstoff litt lenger inn, der inne er det også flytebrygger for gjestende båter. Her er det 
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mindre sjøgang. Sjøbua Restaurant har god mat. Fint å gå tur opp til Aksla, og evt gå en 

folkesti litt innover og tilbake til byen. 
 

GÅSEIDVIKA I ÅLESUND ligger i midtre bydel og har 10 gjesteplasser og drivstoff. I 

ytre bydel ligger Storvika havn. 

 

 

 
 

Ålesund. Brosundet 

 

 

 
 

Ålesund. Brosundet kommer inn fra høyre i bildet 
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MIDSUND ligger ved Midfjorden mellom Midøya og Otrøya. Dette er en fin havn. Ved 

innseiling fra syd, fra Midfjorden, skal man seile under den vestre delen av sundet under 

brua (18 m friseilingshøyde). Ved Best drivstoffanlegg er det en liten flytebygge, men den 

er reservert for de som skal bunkre. Like ved er det en stor havn, Midsund Marina, hvor det 

er mange gjesteplasser. Man kan benytte den ytterste flyttebrygga, hvor yttersiden og 

antagelig mesteparten av innsiden er gjesteplasser. Videre er den innerste flytebrygga for 

gjester. Det er strøm og vann på bryggene (slangen er ikke lang nok for de som ligger helt 

ytterst.) Man kan betale med Vipps. Det er en svært fin tur å gå oppover mot fjellet. 

Dersom man fra havna tar en liten sti opp til veien litt høyere opp, går til venstre til et blått 

hus og så tar en sti opp til høyre, er man inne på en enormt storslagen og flott trappetur mot 

fjelltoppen. Trappene er anlagt av sherpaer fra Nepal i 2016. Det er 1700 trapperinn til den 

første toppen. Til sammen er det 2200 trappetrinn, men da har man bestiget mange 

fjelltopper. Flott utstikt uansett hvor kort eller langt du går.  

 

 
 

Midsund 

 

MOLDE har flere havner med gjesteplasser. Reknes ligger like øst for hotell Seilet og Aker 

Stadion. Her er det flytebrygger med strøm og vann. Videre kan man ligge langs moloen 

innerst, men ikke der det er rød strek på moloen. Ved moloen er det ikke strømtilkobling. 

Husk at tidevannsforskjellen er 1,5 – 2 m. Det er fint å gå oppover fra brygga opp til 

Varden, fin tur med flott utsikt. 

 

RØSSØYVÅGEN i Aukra kommune har 2 gjesteplasser. 

 

SMÅGE i Aukra kommune har 4 gjesteplasser og drivstoff. 

 

AURE Gjestehamn i Aure kommune har 4 gjesteplasser, drivstoff og dagligvarebutikk. 

 

MJOSUNDET MARINA har 25 gjesteplasser, drivstoff, dagligvare, vaskemaskin og 

kiosk. 
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STEMSHAUG BÅTHAVN i Aure kommune har 8 gjesteplasser. 

 

LURVIKA GJESTEHAVN  i Aure kommune har 20 gjesteplasser, dusj, vaskemaskin og 

dagligvare. 

 

EIDESTRANDA i Aure kommune har 40 gjesteplasser, dusj, vaskemaskin og drivstoff. 

 

SMENESSUNDET Båtlag, Kårvåg i Averøy kommune har 10 gjesteplasser. 

 

FLATSET SMÅBÅTLAG i Frei kommune har mastekran dusj og drivstoff. 

 

TORNES Småbåthavn i Frei kommune har gjesteplasser langs en flytebrygge rett på 

innsiden av moloen. Fin havn, strøm og vann på bryggen, adgang dusj og vaskemaskin. 

Man betaler avgift i en konvolutt som legges i en boks på brygga. Dersom man går opp til 

hovedveien og tar til venstre, kommer kan til butikk (ca 10 minutter å gå). 

 

 
 

Tornes 

 

BUD har 15 gjesteplasser, mastekran, dusj og drivstoff. Flytebrygge med vann og strøm. 

Bud er ideelt for å vente på godt vær før man går Hustadvika. Flott utsikt fra kystfortet, her 

kan man få en interessant omvisning. Butikker og bensinstasjon oppe i veien. 
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Bud 

 

 
 

Bud 

 

Skal man rundt Hustadvika, kan man enten gå utaskjærs langt til havs, eller gå en indre lei 

langs land. En del av denne indreleia heter Stopleleia som fortsetter i Svartoksleia. Denne 

leia er noe krevende å navigere, og bør vel kun benyttes i godt vær. Nye båtsportkart har 

den vanskeligste delen av Stopleleia i målestokk 1: 20 000 trykket på baksiden og det er en 

stor fordel å ha dette kartet. Innenfor Svartoksleia ser det fra kartet ut til at det går en 

merket lei helt innerst langs land. 

 

HUSTADVIKA GJESTEGÅRD har 10 gjestplasser og drivstoff. 

 

ROALD SMÅBÅTFORENING i Giske kommune har 3 gjesteplasser, drivstoff, dagligvare 

og dusj. 

 

GEILEVIKA i Giske kommune har 5 gjesteplasser, dagligvare og diesel. 

 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 124 av 222 

ØRE SMÅBÅTHAVN i Gjemnes kommune har 2 gjesteplasser og dusj. 

 

BRATTVÅG Småbåthavn i Haram kommune har 10 gjesteplasser, mastekran, dusj, 

drivstoff og vaskemaskin. 

 

VATNE SMÅBÅTHAVN i Haram kommune har 10 gjesteplasser, dagligvare og drivstoff. 

 

HARAMSØY SMÅBÅTHAVN i Haram kommune har 8 gjesteplasser, mastekran, 

vaskemaskin, dusj og drivstoff. 

 

HAREID har 16 gjesteplaser og drivstoff. 

 

REKNES GJESTEHAVN i Molde kommune har 40 gjesteplasser, drivstoff, dusj og 

vaskemaskin. 

 

EIDSVÅG Småbåthavn i Nesset kommune har 6 gjesteplaser, dusj og drivstoff. 

 

VALLDAL Marina i Norddal kommune har 35 gjsteplasser, drivstoff og dagligvare. 

 

TAFJORD Båthamn i Norddal kommune har dagligvare, drivstoff, dusj og vaskemaskin. 

 

VIKEN Gjestehavn i Norddal kommune har 40 gjesteplasser, drivstoff, dusj og 

vaskemaskin. 

 

MÅNDALEN Småbåtlag i Rauma har 6 gjesteplaser, dusj og drivstoff. 

 

ROSENLUND MARINA, Sandshamn i Sande kommne har 50 gjesteplasser, dusj, 

drivstoff og vaskemaskin. 

 

STRAUMEN GJESTE- OG SMÅBÅTHAVN i Smøla kommune har 10 gjesteplasser, 

dusj, drivstoff og vaskemaskin. 

 

VÆRET HAVN, Veidholmen i Smøla kommune har 15 gjesteplasser, dagligvare, dusj 

drivstoff og vaskemaskin. 

 

STORDAL SMÅBÅTHAVN i Stordal kommune har 20 gjesteplasser, dusj, drivstoff, 

vaskemaskin og dagligvare. 

 

HELLESYLT SMÅBÅTHAVN i Stranda kommune har 20 gjesteplaser, dusj, drivstoff, 

vaskemaskin og dagligvare. 

 

STRANDA SMÅBÅTHAVN i Stranda kommune har 15 gjesteplasser, dusj, drivstoff og 

vaskemaskin. 

 

DEVOLD HAVN, Langevåg i Sula kommune har 10 gjesteplasser og drivstoff. 

 

ASPØYA FJORDSENTER, Øydegard i Tingvoll kommne har 4 gjesteplasser, dusj, 

drivstoff og mastekran. 
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ULSTEINVIK GJESTEHAVN i Ulstein kommune har 10 gjesteplasser, dusj, drivstoff og 

vaskemaskin. 

 

VOLDA HAMN har 4 gjesteplasser, dusj og drivstoff. 

 

KRISTIANSUND  har gjestebrygger i nordre del av fjorden og inn til babord. Strøm og 

vann på flytebryggene, pent servicehus hvor man også betaler havneleie kontant i en 

konvolutt. Diesel kan kjøpes på en flytebrygge like før gjestebryggene. Adgang til denne er 

kun fra sjøsiden, et stengt gjerde stenger for adkomst fra land. Lenger innover ligger 

Mellomverftet, et levende museum innen skip og kystkultur. Rett opp for gjestebrygga 

ligger Smia Fiskerestaurant, som er god. 

 

 
 

Kristiansund 

 

 

2.1.13 SØR-TRØNDELAG 

 

BØRØYSUND. Børøy ligger rett ved østligste punkt på Hitra. I innseilingen ligger 

Hestvika, en tettbebyggelse med fiskemottaksanlegg. Går man videre innover Børøysundet, 

kommer  man til båthavna til det lokale småbåtlaget. Her er en flott gjestebrygge med 

strøm og vann, diesel fra kortautomat på brygga. Videre mot nord er det en molo, man kan 

passere denne slik at man også kan komme inn i havna nordfra. 
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Børøysund, gjestebrygge 

 

 
 

Børøysund, gjestebrygge 

 

UTHAUG i Ørland kommune (like på på N-siden av flyplassen) er en koselig havn med 

gjesteplasser. 

  

STOKKSUND. Kuringvågen båtlag har en fin gjestebrygge (flytebrygge) med strøm og 

vann. Dusj og vaskemaskin i servicebygget. Svært lunt og trivelig sted. Gå oppover veien 

og ta til høyre for å komme til butikk. 
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Stokksund, gjestebryggen i Kuringvågen er bryggen til høyre 

 

BESSAKER er en liten havn hvor man kan ligge langs tre små flytebrygger, det ser ut til at 

yttersiden på disse er for gjestende båter. Lenger inn har den lokale båtforeningen en 

flytebrygge. Utsiden av denne er for gjester. Jeg kunne ikke se noe om havneavgift. 

Dagligvarebutikk, kro med god mat. Fint å gå tur ved å gå opp trappene bak butikken og 

opp til toppen, hvor det er praktfull utsikt. 

 

 
 

Bessaker 
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Bessaker. Da jeg lå ved den ytterste brygga (den venstre på bildet), spurte jeg i butikken om lov til å ligge her. 

 

 
 

Bessaker, innerste flytebrygge 

 

2.1.14 NORD-TRØNDELAG 

 

RØRVIK har flytebrygger. Gjester kan benytte den ytterste, altså den korte, flytebryggen 

og den ytterste delen av den nest ytterste flytebrygga (altså den lange). Det er strøm og 

vann på byggene. Man betaler havneavgift kontant i konvolutt eller med VIPS. I 

servicebygget er det dusj og vaskemaskin. Går man opp veien ovenfor brygga, kommer 

man litt oppover i høyden og opplever en flott utsikt. Muset Norveg er interessant og gir på 

visse klokkeslett en morsom omvisning i en del gamle hus og naust. 
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Rørvik 

 

2.1.15 NORDLAND 

 

BRØNNØYSUND har flytebrygger i gjestehavnen. Det blir grunt langs land innenfor den 

innerste flytebryggen. Man kan  betale havneavgift med Gomarina-appen. Bryggene og 

plassen er nyrenovert og flott. I servicebygget er det dusj, toilet og gratis vaskemaskin og 

tørketrommel. Like nedenfor servicebygget er det en liten flytebrygge for bunkers. 

Restauranten rett innefor brygga har god mat. 

 

 
 

Brønnøysund 

 

Hovedleia er godt oppmerket. Det er morsomt å gå litt lenger ut, f.eks. øst av Vega 

gjennom et enormt skjærgårdsområde. Det finnes flere godt oppmerkede leier. 
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SANDNESSJØEN har to havner, den sydligste er havna til Sandnessjøen Båtforeningen. 

Den er beskyttet av to store moloer. Flytebrygge nr to på venstre hånd er gjestebrygge. Her 

er det strøm og vann. Ytterst på neste flytebrygge er det dieselsalg med kortautomat. Det er 

5 minutters gange inn til byen. I byen er det kommunal båthavn også med gjesteplasser. 

 

 
 

Sandnessjøen Båtforenings havn rett sør for byen 

 

 
 

Sandnessjøen, havna i sentrum av byen 

 

 

ALDRASUNDET i Lurøy Kommune har gjesteplasser ytterst på flytebryggene. Det er dypt 

nok selv på lavvann her. Se opp, da bryggekanten ikke er rett, men har et utspring. Det er 

strøm og vann på bryggene, dagligvarebutikk. 
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Aldrasundet 

 

TONNES Båtforening har flytebrygger med gjesteplasser like bortenfor tettstedet. Flott 

havn. Yttersiden av den T-formede flytebrygga er gjestebrygge med strøm og vann. Dusj 

og  vaskemaskin inne i servicebygget. Det er 12 minutter å gå til tettstedet, hvor det er 

diesel, butikk, restaurant og ferjeleie for hurtigbåt Bodø – Sandnessjøen. 

 

Gå fra båthavna opp til veien og følg skiltingen til Grotte. Hellehola er en gigantisk grotte 

utformet av isen for 20 000 år siden, 40 m høy i inngangen, 180 m dyp. Flott utsikt. Gode 

sko bør benyttes. 

 

 
 

Tonnes Båtforening 

 

KLOKKERGÅRDEN på RØDØY har 3 flytebrygger som er gjestehavn. Strøm og vann på 

bryggene. Flott havn, svært naturskjønt. Klokkergården er gourmetrestaurant. Servicebygg 

for båtturistene i huset bak restauranten. Det er fint å gå tur mot Skulpturparken. 
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Rødøy, innseilingen til Klokkergården 

 

 
 

Rødøy, den første av  Klokkergårdens 3 gjestebrygger 

 

BODØ har stor gjestehavn. Man kan ligge på yttersiden av den lange, flytende 

bølgebryteren. Videre er det tre flytebrygger inne i byen opp mot hovedgaten. Man betaler 

for plassen og evt for strøm med Visakort. Man betaler for det antall kWh man bruker, jeg 

brukte 10 kWh pr døgn inkl vifteovn påslått  nesten hele tiden. I den røde bygningen 

Molohuset finner man servicebygget med vaske- og tørketromler, betaling med Visakort. 
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Bodø gjestehavn, sett fra gaten, en av de tre flytebryggene som har gjesteplasser 

 

KJERRINGØY har gjesteplasser på utsiden av den lange flytebryggen. Strøm, vann og 

diesel på brygga, havnevgift legges i konvolutt som legges i postkasse ved brygga. Kort vei 

til butikk. Her finner man også Karl Erik Harrs utstilling. 

 

Her var det et handelssted som ble grunnlagt på slutten av 1700-tallet. Det drev handel på 

et stort omland og gjestgiveri for reisende. I uminnelige tider har stedet vært brukt som 

overnattingsplass for Lofotfarende. Det kunne ligge hundrevis av båter dratt opp på de 

kjempefine sandstrendene i Kjerringsundet. Etter hvert vokste Kjerringøy til det rikeste 

handelsstedet i Nordland. Det var kjøp og salg av fisk og fiskeprodukter (og kanskje også 

brennevin til fiskerne) som la grunnlaget for rikdommen. Handelsmennene på Kjerringøy 

kjøpte fisk i Lofoten og andre steder i Nordland. Så tørket eller saltet de den, og solgte den 

videre - bl.a. i Bergen. I retur bragte de varer og utrustning som ble solgt fra krambua på 

Kjerringøy eller i Lofoten. Hele handelstedet er nå museum med interessant lysbildeshow 

og omvisning. 

 
 

Kjerringøy 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 134 av 222 

 

 
 

Kjerringøy 

 

Det er fint å gå tur opp til Middagshaugen. Gå til kirkegården og følg skiltingen, fin sti og 

fantastisk utsikt på toppen. 

 

SKUTVIK på sydsiden av Hamarøy har fergeforbindelse til Svolvær og bussforbindelse til 

Bodø. Rett innenfor moloen er det en gammel flytebrygge som er blitt forlenget. Denne 

forlengelsen er gjestebrygge. Se opp for tauene ut til moringene på denne bryggens innside. 

Strøm på brygga. Vann var ikke ferdig pr juni 2014. Kr 100 pr døgn inkl strøm. 

 

 
 

Skutvik på Hamarøy 

SVOLVÆR har fin gjestebrygge. Strøm, vann og spilloljetank. Benytt innseiling fra syd 

ved den lynblinken som står ytterst på moloen og som er utformet som et skulptur. 

Gjestehavn på to flytebrygger like innenfor Thon Hotell. Legg merke til at det er en 1 m 

grunne rett utenfor tuppen av den innerste flytebryggen. Havna er dyr, kr 250 pr døgn. 
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Innseilingen til Svolvær 

 

 
 

Svolvær gjestehavn 

 

HENNINGSVÆR har 3 flytebrygger helt innerst i havna. Disse er gjesteplasser. Vann og 

strøm (krever lang skjøteledning) på brygga, diesel ved den vestligste piren (funket ikke 

sommeren 2014). Flott plass. Fiskekrogen er en fin restaurant. 
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Henningsvær 

 

REINE har gjestebrygge. Det er grunt på innsiden av brygga. Les kartet nøye og observer 

søylene utenfor gjestebrygga. Strøm, vann og diesel på brygga, dagligvarebutikk, fin 

restaurant og kafe. 

 

 
 

Reine 
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Reine 

SKROVA er en fin plass. Gjestebrygga har strøm, men ikke vann eller søppelkontainer. 

Dagligvarebutikk. Fergeforbindele til Svolvær. Fint turterreng. Restauranten var stengt 

sommeren 2014. Flott terreng med stier for turer. 

 

 
 

Skrova 

Skal man videre nordover, er RAFTSUNDET fin. Det kan det gå sterk strøm. Man må 

innom Trollfjorden. 
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Raftsundet, innseilingen til Trollfjorden 

 

STOKMARKNES. Øst for brua til Børøy har den lokale båtforeningen sine brygger hvor 

det også skal være gjesteplasser. Her er det langt å gå inn til byen. Brua har 15 m 

friseilingshøyde. Dersom man kommer østfra  og skal inn til selve byen, må man gå under 

Hadselbrua (friseilingshøyde 30 m) og gå inn fra vest. Helt innerst rett før Børøybua er 

gjestebrygga, en flytebrygge med strøm og vann. Diesel ved brygga, snakk med butikken 

Hjem og Fritid rett over veien.  

 

 
 

Stokmarknes med gjestebrygga 

 

2.2 SVERIGE 
 

2.2.1 Vestkysten 

 

DYNEKILEN er pen og fin å seile inn i.  

 

Ytterst i Dynekilen ligger ÖNHOLMEN. Man kan ligge langsetter fjellet på øyas sydøstre 

side. 
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Øst av Store Krossön er det lagt en kabel tvers over fjorden (fra N til S). Skal man ankre i 

bassenget Ø av store Krossön må man holde Ø i bassenget, eller ligge kloss opptil Store 

Krossøn. Skilter på land viser hvor kabelen går og ankrer man på 10 meters dyp nær Store 

Krossön, går man fint klar av kabelen. Fin og lun ankringsplass ved V vind. 

 

En av Peter Wessel Tordenskiolds mest berømte bedrifter fant sted 8. juli 1716 da han 

angrep og ødela den svenske transportflåten i Dynekilen. Slaget under den store nordiske 

krigen er et av de mest kjente i Norgeshistorien og dessuten det kanskje mest berømte 

sjøslag i den norske militærhistorien i nyere tid. Kanonene og det andre utstyret om bord i 

skipene skulle til Karls XIIs hær, som lå utenfor Ferdriksten festning ved Halden. Da 

forsyningene uteble, måtte den svenske  hæren trekke seg tilbake til Sverige. 

 

Seiler man videre innover, har fjorden to bukter mot N. Den østligste, nærmest Skjuleröd, 

er fin for ankring på svai. Godt skjermet, god leire holdebunn, svært pent sted. 

 

Man kan gå lengre innover. Den S-gående fjorden BAGGERØDKILEN er trang, men fin 

for ankring på svai. Den er utsatt for vind fra S da landet i S er lavt.  

 

STRØMSTAD har mange gjesteplasser, både inne i byen og langs flytebrygger rett innefor 

den første moloen. Man må betale havneavift, enten ved å oppsøke havnekontoret eller 

man kan betale på internett, hvilket gir 20% rabatt. Byen har alle fasiliteter inklusive 

Systembolag, men det kan være noe bråk i den indre havnen (ikke ved den ytre 

flytebryggen). Systembolaget er flyttet til den andre siden av elven, litt lengre opp. Det er 

nå åpent på lørdager og er selvbetjent. 

 

På baksiden av kvartalet ved brygga er det inngang til et fint svømmebasseng 

 

På den andre siden av kanalen er det en bokhandel med godt utvalg i sjøkart.  

 

Hvis man seiler fra Strømstad sydover til marinaen med Volvo Pentaverkstedet og 

drivstoffsalg  (kortautomat), passerer man et annet verksted, AX Marin, med Volvo Penta 

verksted og utstyrsbutikk. 

 

Det kan være mindre støy ved den nye moloen utenfor byen. Her ligger man fint langsetter 

bryggene. 

 

Svensk radio P1 finnes på 88 MHz. 
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Strømstad 

 

Like syd for Strømstad, like forbi Axmarin, går et sund sydover. Like vest for sundet, 

mellom N ÖDDÖ og Karholmen ved Strømstad er det en bukt for SXK har en bøye, Stille, 

vakkert. Det er også en SXK-bøye syd for neste sund. 

 

 
 

Mellom N Öddö og Karholmen 
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Vandringsruter på Koster 
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VETTNET på  nordsiden like før  Kostersundet har gjesteplasser langs flytebryggen (der 

den ketchriggede seilbåten ligger) og med anker akterut, baug mot innerste brygge (der 

motorbåten ligger).  

 

 
 

Vettnet 

 

BOPALLEN i KOSTERSUND. Innseilingen til Kostersundet fra N er grei og godt 

oppmerket. Den lange flytebrygga har gjesteplasser på utsiden (fortøy langsetter) og på 

innsiden et stykke innover (fortøy langsetter). På tverrsiden nederst  kan man fortøye med 

bøye akter, baug til brygga. Det er strøm, men ikke vann på brygga. Det kan gå en del 

strøm i sundet. I havna er det kafé og dusjanlegg. Dagligvarebutikk åpen i sesongen ca 5 

minutter å  gå opp fra brygga. Nord-Koster ha mange fine spaserveier og stier. Helt i N 

(Valnäs) er det fenomenale badestrender. Det er fantastisk utsikt fra Högen, det høyeste 

punktet på øya (med fyret). Det går kabelferge til Syd-Koster. 
 

 
 

Kostersundet med Bopallen sett fra N, altså fra Nord-Koster 

 

KYRKÖSUND på Syd-Koster har brygge. Man kan leie sykler. 
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URSHOLMEN er den sydvestligste av mylderet av holmer og skjær sør for Koster.  

Havnen har god plass, man ligger  godt i vanlig sommervær. Her er spektakulære 

badeplasser, lokalkultur med eget museum, utsikt over Kosterøyene og et sjarmerende 

fyrsamfunn fra tidligere tider.  De to fyrtårnene på øya er landemerker for alle som passerer 

Koster utaskjærs. Følger man leden videre sydover fra Kosterøyene, passerer man kloss i 

Ursholmen før man kommer ut i åpent farvann.  

 

Innseilingen skjer fra vest mot øst, deretter mot syd. Man holder ganske nær skjærene i 

nord. Man kan gå ganske nær skjærene i øst før man dreier 90 grader rett sør. Alternativt 

kan man foreta innseiling fra sydøst. Kryssarklubben har malt overettmerker  på skjærene 

nord-nordøst av Indre Ursholmen og på Burholmen. Det er også overettlinjer  sydover inn i 

havnen. Man vil da ha sjøbuene ved bryggen rett i baugen mot innseilingen, og man går 

klar av grunnflaket nord for skjærene utenfor havnen. Se opp for Julkvällen! 

 

Inne i havnen er det 3 – 4 m dypt. De fleste ligger med baugen mot Ursholmens østside, 

men man kan også ligge longside mot øya på den andre siden av havnen. Fjellet her er 

ganske bratt og høyt. Det er god holdebunn for ankeret og rikelig med bolter i fjellet. 

 

Sør i havnen blir det grunt. Det er fjell og rullestein ned mot vannet  her. Men sandbunn fra 

snaut en halv meters dybde, slik at småbarn kan bade. 

 

Ursholmen er Sveriges vestligste bebygde sted. Det ble bygget to fyr her i 1891. Det ene 

som er i drift, ble automatisert i 1965. Frem til da hadde øya sitt eget lille samfunn med 

fastboende. Fra 1975 har bygningene vært ivaretatt av en stiftelse som finansieres ved 

frivillige bidrag. Ursholmen består for det meste av fjell og steinurer med rullestein. På den 

østlige holmen var det i sin tid steinbrudd., og øya hadde sin egen lille jernbane for å frakte 

steinblokkene ned til havnen. 

 

Bryggen anløpes av en rutebåt og av skjærgårdspatruljen. Ved fyrene er det et lite, 

selvbetjent museum som forteller om øyas og fyrenes historie. 

 

I den såkalte Kapteinsviken er det en spennende badeplass, spesielt for dem som vil 

snorkle. Viken har et smalt sund ut mot havet. Man kan svømme fra det smule vannet i 

viken ut til brenningene på utsiden. Noen store klippeblokker danner både stupetårn og 

undersjøiske grotter. Man kan dykke en meter ned og svømme gjennom en undersjøisk 

passasje ut til havet. Det er bare en meter eller to inn til en luftlomme med retrettmulighet 

opp på land, så øvelsen er overkommelig også for mindre barn. Det vokser sjøanemoner og 

andre fargesprakende dyr og planter i vika. (Kilde: Øyvind Jelstad, kart Carl E. Utengen, 

Seilas 4/2004). 
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Ursholmen syd av Koster 

 

 

RAMSÖ ligger et par nautiske mil syd for Koster med lett innseiling fra Kosterfjorden. 

Havna ligger omtrent midt på øyas vestside. Dette er en god havn hvor det er strøm, men 

ikke vann. Ramsö er et svært koselig sted med stier som går mellom velstelte hus og hager. 

Det er flere badestrender helt N på øya og en fenomenal strand finner man ved å gå 5 

minutter sydover fra havna. Øya har ikke butikk. 

 

  
 

Ramsö 

 

Det er mange som har oppdaget Koster og Ramsø. Antagelig bør man besøke disse stedene 

litt ut i august, og i hvertfall ankomme mellom kl 11 og kl 13. 

 

Syd av Strømstad ligger Tjärnö. Her er en fin havn for ankring på svai: 

NYCKELBYKILEN med innseilingen fra vest mot N Öddö. Svært pent, god holdebunn. 

 

Dersom man seiler N-over Kosterfjorden og skal til Strømstad, kan man ta en snarvei S av 

Styrsö og Ø av Ravlet. 

 

På østsiden av Kosterfjorden ligger Råssö. I sundet på nordsiden mot Rundö 

(RÅSSÖSUNDET) kan man ankre på svai rett øst for den lille halvøya på Råssö. 

 

På sydsiden av Rossö, altså øst for KOCKHOLMEN kan man ankre på svai. 
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Når man går inn Bisserenna, får man LINDÖN på stb side. På nordsiden av denne er det en 

liten øy. Vest for denne kan man ankre på svai. 

 

Fra Bisserenna har man på østiden Resö. På nordsiden av Resö er en bukt kalt 

TORGELSHOLMEN. Her kan man ankre på svai. 

 

Øst for Resö ligger STORA RÖSHOLMEN. Sydøst for denne kan man ankre på svai. 

 

På vei sydover passerer de fleste HAVSTENSUND. Her er diesel med kortautomat, vann, 

fiskebutikk og mini-butikk som knapt har matvarer utenom sesongen. 

 

Rett før Havstenssund, på vestsiden, har Svenska Kryssarklubben lagt ut fem bøyer på 

nordsiden av Trossö og innover. Stedet kalles Norskebukta. 

 

 
 

Trossö 

 

På godværsdager i juli passerer mer enn tusen båter det smale Havstensund på en dag. 

Mange velger nattehavn i det øyriket det er og flesteparten legger seg i "norskebukta" rett 

nord for Havstensund, eller man presses sammen på Resö eller langs bryggene i 

Havstensund. Trangt om plassen er det overalt. Dessuten kan det trekke vind gjennom 

sundene og gi ubehagelige ankringsproblemer. Vil du våge å gå ut av leden, bare noen 

hundre meter, kan du finne en rekke drømmehavner. Øya Havsten med sine 78 meter er 

Vestkystens høyeste og gir deg et fantastisk utsyn. Alle passerer Havsten på sin ferd, men 

stopp her og gå inn nord for øya. Følg den bratte øya øst og sydover bare en 20-30 m av. 

Plutselig dukker det opp en idyllisk sandstrand på ca 50 m lengde. Godt i le for de fleste 

vinder. Du kan legge til ved stenplatået rett nord for stranden. Dette er en hylle med ferdige 

bolter. Det er rent og brådypt, men fjellet skråner litt i vannkanten, så vanlige tynne fendere 

er for lite, men med kulefendre skulle dette være en super plass. Man kan ankre for svai. 

Det er god ankerbunn over det hele. Du kan også legge deg langs fjellet S for stranden, 

men da minst 100 m fra stranden da den er grunn et stykke langs fjellet. Man kan også ha 
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anker akter med baugline i land (slå ned bolter i fjellsprekker). Stranden er populær og 

brukes av hyttefolk i området. De kommer alle med sine egne landstedsbåter da det er den 

eneste måten å nå stranden på. Om ettermiddagen reiser hyttefolket hjem og vi har området 

for oss selv igjen. Ta klatreturen opp på Havsten i solnedgangen. Det er et fantastisk syn. 

Meldes det kuling eller værre saker, er SANNES-KILEN videre innover full av fine 

uthavner som gir godt le for det meste, bl.a. bukta på landsiden med 15 m i kartet, 

sandbunn, dypt helt inn. 

 

Lengre innover Sannäsfjorden er det mange fine tilleggingsplasser.  

 

På nordøstsiden av Tanumsnäs ligger ÄNGHOLMEN. I sundet på dennes vestside kan 

man ankre på svai, videre kan man her ligge langsetter fjellet påTanumsnäs, altså vest for 

Ängholmen. 

 

Sidefjorden ALEVIKKILEN er glimrende for ankring på svai og det er mange steder å 

fortøye med anker akterut. 

 

  
 

Alevikkilen, sidefjord til Sannäsfjorden bak Havstenssund 

 

 

SANNÄS er et trivelig lite sted med en god havn. Yttersiden av brygga er gjesteplasser. 

Det er strøm innerst på brygga, vann på hele brygga. Det er flott utsikt fra en topp like opp 

for brygga. 
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Sannäs 

 

Helt innerst i Sannäsfjärden er det fint å ankre på svai. 

 

Rundt GULE HUMPEN tar vinden godt, og det er ofte høy sjø. 

 

Vest for OTTERØN, mellom Otterøn og St. Kløvskjer, går det an å seile, og her er det 

noen fine havner. Man kan ha anker akter eller man kan ligge langsetter øya i sundet. 

 

Bukten SÖDRA DYVIK på østsiden av Otterön er fin for ankring på svai. 

 

GREBBESTAD er en populær by, mye folk, gode serviceanlegg i det røde huset. I 

gjestehavnen er det noen brygger hvor man ligger langsetter, og en del plasser hvor man 

ligge rmed bøye akter, baug mot brygga. Kinoen har fin restaurant. Det er fin utsikt fra 

toppen ved radiomasten. 

 

RÖDHAMMARFJORDEN er en bukt like nord for Fjällbacka, fin for ankring på svai. 

Hold litt syd i sundet i det du går inn (altså mot L. Köttö). S og V for den lille øya kan man 

ligge på svai, pen bukt, usjenert. 

 

MUSÖSÄLTAN rett syd for Otterön er en veldig fin havn for ankring på svai. Ekkoloddet 

mitt viste liten dybde, særlig i siste sundet, men jeg kom inn utan å berøre bunnen (1,72 m 

dypgående), så det er mulig at ekkoloddet traff på sjøgress. 
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Musösältan 

 

FJÄLLBACKA er en fin havn. Man betaler avgiften i automat på baksiden av 

havnekontoret. Toiletanlegg, dusj og søppelcontainer på den andre siden av veien. Like 

ovenfor brygga er det et verksted for Volvo Penta med salg av reservedeler. På en brygge 

litt lenger nord (ved fiskebutikken) er det dieselsalg. Denne er ikke selvbetjent, man må 

ringe på en ringeklokke og en betjent kommer. 

 

GLUPPØ-BASSENGET er en fin naturhavn. Man kan ligge for svai, eller ligge med 

baugen inntil Gluppø. Det er grundt langs Gluppøs østside ved øyene midt i bassenget og 

litt sydover, deretter er det brådypt fra fjellveggen. SXK har bøye her. Man kan seile 

gjennom det sydøstre sundet. 

 

HAMBURGSUND er fin å gå, men se opp for kabelferjen. Når det roterende gule lyset 

slås på og ferjen ringer med en bjelle, må man komme seg vekk snarest. På en lekter, 

Pråmen, er det vann og diesel. Vest av Hamburgø ligger LILLE HAMBURGØ. På NØ-

siden ved utløpet av sundet rett V av den nordligste røde staken ligger 2 små viker. Her er 

det fint med anker akter. Det er dypt unntatt ved stranden. Høy bergnabb, men mulig å gå i 

land. Den beste bukten er den smale kilen som går rett S-over. Man kan slå i kiler i 

sprekker. 

 

DANNEMARK syd av Hamburgø har brygge på nordøst-siden. Det er fint å ankre på svai i 

bukta, som også har 6 SXK-bøyer. 

 

LÅNGÖ er en bukt innover i fastlandet nord for Bovallastrand, innenfor Valö. Her har 

SXK 5 bøyer og det er meget god plass til ankring på svai. Fin havn, pene omgivelser. 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 149 av 222 

 
 

Långö 

 

ALVÖ ligger på sydsiden av innseilingen til Bovallstrand, ca 2 nm N av Hunnebostrand. 

Man seiler inn fra SØ eller NØ, begge innseilingene er godt merket med hvite 

overettmerker på land. Man skal være svært nøye med å holde disse overett, da det er flere 

1,0 og 1,5 m grunner. Innseilingen  fra NØ i sundet SV av Ängen går greit, men her er det 

svært mye undervannsvegetasjon. Alvö er en meget god natthavn og man ligger i le for alle 

vinder. Fortøyningsbolter i fjellet. Alvö er naturreservat og på øyas N side finne Sveriges 

største samling av jettegryter, visstnok 96 stykker. (Opplysningene og kartet er sakset fra 

artikkel av Carl E. Utengen, Seilas 3/2004). 

 

 
Alvö 

 

BOVALLSTRAND er en meget sjarmerende by. Det er dusj i havna, trapper opp til en fin 

utsikt. Her er det fint å gå tur. Holmene i nærheten er fine. 

 

ØDBY øy ved nord-østre utløp av SOTE KANAL har et nytt time-share hytteanlegg med 

en fin brygge. Her fant jeg en fin plass ytterst. 
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SOTE KANAL er morsom. Det er forbudt å gå for seil her. Broen åpnes for seilbåter. Når 

jeg har nærmet meg, er broen åpnet uten at det har vært nødvendig å benytte VHF eller 

lydsignal. I sommersesongen er broen betjent  mellom kl 0600 og 2200. I de periodene 

hvor broen ikke er betjent, kan man ringe 46 523-503 31 for å avtale broåpning. 

 

  
 

Sotenkanalen 

KUNGSHAMN ligger på fastlandssiden rett syd for broen over til Smøgen. Man kan ligge 

langsetter i den innerste delen av havnen, eller mellom y-bommer på flytebryggen utenfor. 

Strøm og vann på bryggene, men ikke internet. Her er stor gjestehavn, butikker og 

restauranter. Man betaler havneavgift  i automat  inne på brygga. På en liten øy i nordre 

innseiling er det salg av diesel med kortautomat. Det går en liten ferje ut til Smøgen. 

 

 

 
 

Kungshamn 

 

SMØGEN er en god havn. Det kan være mye bråk her. Holder man inn til venstre når man 

seiler inn, er det gjestebrygger langt innover, og her er det stillere. Det er grunt langs denne 

brygga, men det blir så raskt dypt ut fra brygga, så det går fint med HR26. 
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Går man veien innover mot fastlandet ca 10 minutter, passerer man Røssy kapell, som 

lager sprayhooder for HR, videre en god båtrekvisitabutikk og på venstre side finner man 

postkontoret. 

 

Syversen Seil ute på odden syd for havna selger utstyr til riggen, foruten svenske 

båtsportkart. Her er det en ny gjestehavn (kr 150,-). Diesel på brygga litt lenger inn. 

 

Sydøst for Kungshamn ligger LÅNGÖ. På øyas nordøstside ligger bukta Långöbagen hvor 

man kan ankre på svai. 

 

 Ved HOVENÄSET kan man ankre på svai inne i NÄSEKILEN. 

 

Mellom Malmøns nordøst-odde og Torsvik går det kabelferge. Ifølge skilt skal man ikke 

gå nærmere kabelfergen enn 200m. Når tre røde lanterner i en trekant tennes, skal ferga til 

å gå. 

 

Noen meter vest for kabelfergen går en fjord nordvestover, Håle kile, nord for KEØ. Her er 

det fint å ankre på svai og SXK har en bøye her. 

 

Øst for Malmøn ligger Grötö. På østsiden av denne går bukten KARLSVIK nordover. Her 

er det fint å ankre på svai. SXK har bøye her. På vestsiden av bukta kan man ligge 

langsetter fjellet like nord for et lite undervannsskjær. 

 

Nordvest av Lysekil ligger Store og LILLA KORNÖ. På NØ siden av Lilla Kornö er det en 

fin havn med innseiling både på N-siden og S-siden av øya foran havnen. Dette er en fin 

bukt med brygger på begge sidene. Det er gjesteplasser på begge, men bryggene på N-siden 

er for trange mellom pålene. Havnen er svært pen og idyllisk. Dette er en tidligere 

fiskerlandsby, men den har rnå ingen fast bosetning. Det er ikke vann  på bygga, men ett 

strømuttak så man trenger lang skjøteledning. For å finne søppelcontainer går man rett opp 

gjennom den sjarmerende bebyggelsen over på andre siden. Det er flott å gå tur opp til øyas 

høyeste punkt hvor det er praktfull utsikt. 

 

  
 

Lilla Kornö 

 

Ytterst på Härnäs, ikke langt fra Lilla Kornø, er det to sydvendte bukter. Den vestre heter 

KARLSVIK, er åpen fra S, men her er det fint å ankre på svai ved andre vindretninger. 
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Den østre heter NÄVERKÄRRSKILEN. Navnet står ikke på kartet. Utsatt for S vind, 

ellers svært fin for ankring på svai. 

 

 
 

Näverkärrskilen  ytterst på Härnäs 

 

LYSEKIL har Systembolag. Litt N av sentrum er det molo med fiskebåter (fiskemottak). 

Man kan ligge bak moloen, der er det tau fra moring til land og man kan huke seg innpå 

tauet. 

 

I ELLØS på Orust har Hallbrg-Rassy en privat havn, alt er merket Privat. 

 

I Elløs sentrum er det en god havn med gjesteplasser. Gjesteplassene befinner seg på den 

flytebryggen som er en forlengelse av en molo. På utsiden av flytebryggen er det lagt ut 

bøyer. På innsiden er det lagt ut akterfortøyninger (et slakt tau fra brygga ut til en moring, 

grip fatt i tauet inne ved brygga og «gå» med tauet akterover og knyt det fast i 

akterkryssholtet.) Det er også gjesteplasser innerst foran det røde havnekontoret. Her må 

man ha line fra baugen i land og eget anker akterut. Det er kiosk og bakeri like innenfor 

havnen. Høyere opp i veien er det en stor dagligvarebutikk. 

 

GULLHOLMEN ligger rett i leia, og er et sjarmerende lite sted med gjesteplasser, men det 

virker som om mange har oppdaget stedet, for alle gjesteplasser synes å være opptatt. 

 

På Gullholmen ligger restaurant Skepparhuset (telefon +46 30457070) i en original 

bygning fra 1893 som også inneholder skutemuseum, fiskemuseum og et hus med 

seilmakerutstyr. Restauranten er åpne 4.7 – 13.08 tirsdag-fredag og søndag 15.30 -1800. 

 

KÄRINGÖEN er en flott øy ute i skjærgården og er et meget sjarmerende, gammelt fisker-

og jordbrukssamfunn. Havnen er delt i to: I den østre har redningsskøytene tilhold og det er 

godt mulig det er plass til fritidsbåter her. I den vestre havnen kan båter ligge på innsiden 

og utsiden av ytterste flytebrygge med bøyer akter. Innenfor denne er det en mindre 

flytebrygge hvor man kan ligge langsetter. Det er strøm og vann på bryggene. Man kan 

betale havneavgift med Gomarina app-en. På bryggen er det dagligvarebutikk  som også 

bytter gassflasker. Butikken er åpen hele året. Restaurant Bryggan og Petersons Krog er 

ikke åpne hele året. Det er veldig fint å vandre rundt på øya. 
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--  
 

 Käringöen 

 

Den innaskjærs leia videre sydover er fin, med idyller som Molløsund, Kyrkesund og 

Hjerterøsund. 

 

Syd for Edshultshall ligger to øyer, Bråtø og ROLAND. Mellom disse to øyene er det fint å 

ankre på svai og SXK har to bøyer her. Se opp for 1,3 m grunnen i nordre del av østre 

innseiling. 

 

 

MOLLÖSUND har to dieselfyllinger, den ene har kortautomat, den andre har betjening i 

åpningstiden, denne selger også gass-flasker. Her er en veldig fin havn. På vestsiden i 

innløpet er det gjesteplasser langsetter bryggen. Inne i havnen er det plasser med utlagt 

akterline. Noen av disse plassene er gjesteplasser eller merket som ledige. Strøm og vann. 

Fin utsikt fra en fjellknaus like bortenfor kirken. 

 

 
 

Mollösund med gjestehavn 
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SKÄRHAMN er en liten by med en god havn. De ytterste flytebryggene er for faste 

plasser, de innerste er for gjester. Noen steder ligger man langsetter bryggene, noen steder 

er det y-bommer og noen steder er det lagt ut akterliner. På østsiden av bukta er det brygger 

langs land som ser ut til å være tilgjengelig for større båter. Havnen har strøm, vann og 

wifi. Man betaler havneavgift på havnekontoret eller til havnevakten som går runde. 

Forstetter man bilveien et par hundre meter videre utover, kommer man til akvarellmuseet, 

som er vel værdt et besøk. Går man veien til venstre, og krysser en vei, kommer man til en 

stor dagligvarebutikk og Systembolag.  

 

 
 

Skärhamn 

 

KLÄDESHOLMEN nord for Marstrand er et idyllisk lite samfunn med en fin gjestehavn. 

Gjestebryggene er på NØ-siden av flytebryggen. Strøm og vann. Restaurant ved å gå over 

broen. 
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Klädesholmens gjestehavn 

 

ÅSTOL er en svært trivelig øy med en god havn. Gå inn fra øst mellom sydmerke og 

staken. Man kan ligge på nordsiden med baug mot brygge og utlagt tau akter. De som 

forhåndsbestiller plass, legger seg  der det er bøyer akter. Man har også gjesteplasser på 

sydsiden langsetter bryggen. Strøm, vann og wi-fi. I 2017 fikk jeg ikke wi-fi til å virke da 

oppslaget på brygga om wi-fi anga passord (ASTOLSHAMN), men ikke ident. Det er en 

brukbar butikk innerste i havnen. Ytterst på nordsiden er det restaurant som holder åpent i 

sesongen. Det er en fin tursti rundt øya. 

 

 
 

Åstol 

 

Øst av Marstrand nord for Instön syd av Nordholmarna er det en øy utenfor nordøst-

punktet. Her er det fint å ligge. 

 

MARSTRAND er seilermekkaet hvor det er morsomt bare å seile opp og ned sundet og se 

på trafikken. Kabelfergen går hvert kvarter over til Marstrandsön. Wiren som ferjen trekker 

i, ligger ganske dypt, men av og til strammer man in kabelen, slik at man skal ligge minst 

to ferjelengder fra ferjen. Det er fine gjesteplasser på vestsiden av sundet syd av 

kabelferjen. Noen plasser har utliggere, noen steder er det lagt ut aktertau. Ved 

gjesteplassene her som en del andre steder skal man ikke kaste anker da det er mange 

moringer på bunnen. Det er festet et tau fra moringene inn til brygga. Gå med baugen inn 

til brygga og få festet en baugline. Grip tak i tauet fra moringen og ”gå” med dette akterut 

og fest det til kryssholtet akterut. Svært enkelt og sikkert. Det koster 500,- å få en dykker 

til å løsne ankeret igjen. 

Man betaler enten til havneverten i servicebygget eller på internet. Det er fint å ta en tur på 

Carlsten festning. Likeså er det anlagt flotte stier rundt øya. Butikk ligger på østsiden av 

byen (altså på Koöen), like ved ferjeleiet. Man betaler kr 31 på fergen fra Koøen til 

Marstrandsön. Motsatt retning er gratis. Like bortenfor dagligvarebutikken er det et stort 

Volvo Penta verkstad, Ringens Båtvarv, med verksted og salg av reservedeler. 
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Marstrand 

 

Når man skal videre S-over, er det artig å seile Albrektssunds kanal. Minimalt dybde: 3,6 

m. 

 

Fra http://kanaler.arnholm.nu/albrekts.html : 

Redan på 1700-talet byggdes den första kanalen från Marstrands hamn in mot 

inomskärslederna. Det var den 19 april 1776 som Gustav III gav befallning om att låta 

gräva denna kanal, Halsen, som man kan se rester av såväl i sjökortet som i 

verkligheten. Denna gamla kanal har delar gemensamma med den "nya" Albrektssunds 

kanal. Halsens kanal var färdig 1782. 

Men genom landhöjning och igenslamning blev den ganska snabbt för trång och grund 

och åren 1842 till 1844 byggdes Albrektssunds kanal i sin nuvarande sträckning. Detta 

till en kostnad av 27 000 riksdaler, och åren 1858 till 1860 förbättrades kanalen 

ytterligare för en kostnad av drygt 43 000 kronor varav cirka 40 000 kronor i 

statsanslag. 

Åren 1905 till 1906 fördjupades och breddades kanalen till sina nuvarande mått. 

 

 

Det er fint å seile øst om Orust og Tjørn. Her er det et artig farvann. ALMÖSUND på 

østsiden av Tjörn har en pen og fin havn like nord for Stenungsundbroen. Den ytterste 

piren på stb side har gjesteplasser, likeså utsiden av den første flytebrygge på bb side. Her 

er det srøm og vann, men ikke wi-fi. Havnevakten kommer og innkrever avgift om 

kvelden. Da får man opplyst kode til toilettet, som befinner seg i den mørkebrune 

bygningen, metalldør. Innerst i havnen er det på bryggen dieselsalg med kort- og 

seddelautomat. Fra det høyre øverste hjørnet av parkeringplassen kan man gå gangveien 

lengst til høyre og da kommer man etter 200 m til et handelssentrum med stor 

dagligvarebutikk. 

 

HENÅN på Orust er en fin havn med et par flytebrygger som gjestebrygger, de er merket 

med gjestehavnsflagg. Havnevakten kommer og krever avgiften. Ved bryggene er det 

dagligvarebutikk og Systembolag. Like ved er det båtrekvisitabutikk. 
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Högö 

 

HÖGÖ syd for Marstrand er en øy med en nordvendt bukt hvor det er fint å ankre på svai. 

Stort sett er det drøyt 3 m dybde der, men i midten av bukta er det en grunne på 2,3 m 

(ifølge mitt ekkolodd). SXK har tre bøjer her. 

 

HYPPELN er en liten øy nord for Gøteborg. Her er en fin havn hvor man kan ligge ved en 

flytebrygge rett fram fra innseilingen, med y-bommer, eller med baug mot innsiden av 

moloene hvor det er utlagt aktertau. Det er strøm og vann på bryggene. Havneavgift betales 

i automat utenfor dagligvarebutikken (som er stengt utenom sesongen, men åpent hver dag 

i sesongen). Her får man oppgitt kode til toilettet. Det er ikke wi-fi i havnen. Man kan gå 

en svært fin spasersti rundt øya. 

 
 

Hyppeln 

 

ÖCKERÖ har to havner. Den sydligste er for faste plasser. Den nordligste har en 

fiskerihavn og en havn med gjestebrygger. Her er det et par flytebrygger man kan ligge 

langsetter eller med akterfortøyning lagt ut. Dette er en fin og trivelig havn. Strøm og vann 

på bryggene, nytt toilet- og dusjbygg inkl vaskemaskin. Havneavgift betales i automat 

utenpå havnekontoret. Man må i tillegg kjøpe et servicekort for å få adgang til toilettene, 
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kortet må fylles med penger for å kunne benytte dusjen. Panten for kortet, kr 30, refunderes 

ikke når man innleverer kortet i automaten ved avreise. Det er dieselsalg fra kortautomat 

ytterst på den midterste bryggen, men denne var i ustand 2017. I og ved havnen finner man 

et par kroer, delikatessebutikk (fisk og ost), apotek og Systembolag. Går man oppover 

forbi Systembolaget, finner man et bakeri, fortsetter man til Filadelfia og tar til høyre, 

komme man til en god dagligvarebutikk. Dette er ca 10 minutters gange fra kaia. 

 

 
 

Öckerö, fiskehavnen. Gjestebryggene er flytebryggene midt på bildet 

 

Nord for denne havnen er det en liten havn kalt Nimbus-havnen fordi Nimbus ferdigstilte 

båtene her. Nå eies stedet av en religiøs forening så åpenlys avnytelse av alkohol er 

upopulært. Havnen er fin med gjesteplasser, strøm og vann. Innseilingen er 1,9 m dyp på 

lavvann. 

 

 
 

Öckerö, Nimbushavnen 
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HÖNÖ KLÅVA er en fin havn i en liten by. Man må anløpe havnen fra sydvest da det 

østre løpet er sperret av en bro med høyde 13,5 m. Man skal etter å ha passert den ytre 

moloen, holde 4 varder på sin styrbord side og gå inn til babord. Helt til babord ligger 

gjestehavnen foran sjøbodene der også havnekontoret ligger. Akterfortøyning er lagt ut. 

Man betaler havneavgift i kortautomat. Strøm og vann på bryggen. I havnen er det bl.a. 

dagligvarebutikk, fiskebutikk og bakeri. Jeg fant i 2016 ingen dieselsalg ved bryggene, 

men det er en ubetjent bensinstasjon med kortautomat like ved bryggene. Her er det også 

en stor jernvare/båtrekvisitabutikk som også selger gassflasker. 

 

  
 

                                    Hönö Klåva                                                                   Hönö Klåva, gjestebrygge i bakgrunnen mot sjøbodene 

 

LÅNGEDRAG på sydsiden av innseilingen til Gøteborg er hjemmehavn for GKSS og er 

en stor og fin havn hvor man kan ligge på grønnmerkede plasser. Havnekontoret er i tårnet. 

Når man går dit og betaler leien, får man oppgitt dørkoden som gir adgang til toilet og dusj. 

Det er strøm og vann på brygga. På den andre siden av havnen er det ubetjent dieselpumpe 

(for sedler), men sommeren 2005 virket ikke denne. Det er et stykke å gå til butikk, men 

man kan ta sporvogn som har holdeplass Långedrag like utenfor båthavnen, og gå av etter 

to holdeplasser i retning Gøteborg (holdeplass Käringberget). Da finner man stor 

dagligvarebutikk, bakeri og apotek like opp til venstre. 

 

 
 

Långedrag utenfor Gøteborg 

 

DONSÖ syd for Gøteborg har en fin havn på vestsiden av øya. Innseiling syd for Donsö da 

en lav bro hindrer innseiling fra nord. Når man runder moloen, finner man tre flytebrygger 
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på styrbord side som er gjesteplasser. Man fortøyer langsetter. Det er strøm og vann på 

bryggene. Man betaler havneavgift i en automat på havnekontoret inne på land. Langsom 

wi-fi. Ved bryggen er det også betjent dieselpumpe. Ved bryggene er det en kafe og en 

restaurant, Isboden, som har god mat. Stedet har stor dagligvarebutikk. Det er fint å gå 

turer i området. 

 

  
 

Donsø 

 

LERKILEN S av Gøteborg, stor havn, ikke diesel, Volvo verksted, 3 km til kjøpmann, 

men kjøpmannen kommer med bil og henter kunder hver morgen kl 1000. Kiosk. 

Gjestebrygger på de ledige plassene. Dusj/toilet på lekter. 70 kr/natt. 

 

Et stykke syd for Göteborg forsvinner skjærgården (den dukker ikke opp igjen før i 

Hellas). Den siste uthavnen, SKALLA HAVN, ligger innenfor Malö nord for Varberg. Her 

er det fint å ankre på svai, men havnen ligger helt åpen for S vind. 

 

Syd for Skalla Havn må man ty til kunstige havner da skjærgården slutter her.  

 

VARBERG er en stor by med stor, sikker havn. Følg en ”gate” mellom to overetter innover 

i kurs 019 grader fra vestmerket og hold til styrbord etter passering av moloen på bb side. 

På bb side er det en havn, Marina Geterön, som muligens har noen gjesteplasser, men det 

er 4 km å gå til byen. I byen fortøyer man i den innerste havnen langs kaiene utenpå 

hverandre. Ved vestlig vind blåser det mye sand i den aller innerste delen av havnen. Vann 

og strøm på bryggene. Oppe i byen har man alle slags butikker. Det er fint å gå tur på 

festningen og videre sydover. Gratis vaskemaskin. Det er en bensinstasjon med 

kortautomat 5 min opp i byen, hold til venstre, rett overfor jernbanestasjonen. 
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Varberg 

 

FALKENBERG har en båtklubb med brygger litt oppe i elven, her er det noen 

gjesteplasser, noen langsetter og noen på grønnmerkede plasser. Det er et lite stykke å gå 

opp til byens sentrum over broen. Med en gang man har gått over broen, ser man en stor 

dagligvarebutikk på venstre hånd. 

 

 
 

Falkenberg 

 

Det finnes en god, kunstig havn noe lenger syd: SKALLKROKEN. Denne ligger mellom 

to steinmoloer og er en god havn hvor man kan benytte grønnmerkede plasser. Det er 

strøm og vann på brygga og dusj i klubbhuset, men langt til butikk. Det er langgrundt, men 

innseilingen er grei dersom man legger seg i overetten (to røde trekanter like ved kirken), 

peiling 0440, inntil man får en ny overett inn til selve havneinnløpet.   
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Skallen 

 

Innseilingen til HALMSTAD er fin ved å ligge i gaten mellom to overetter (røde trekanter 

på land, 0370). Den første båthavnen tilhører Halmstad Segelselskap og grønnmerkede 

plasser kan benyttes. Strøm og vann på brygga, dusj i klubbhuset (kort fåes av havnevakten 

ved betaling av leien). Det er en liten spasertur inn til byen. Det er også gjesteplasser 

(byens offisielle gjestehavn) oppe i elven på Ø bredd. Strøm og vann. For å komme opp i 

bysentrum med butikkene, går man 2. bro til venstre. Man finner SV Radio P1 på 91,2 og 

P2 på 97,7 MHz. 

 

TOREKOV er en svært koselig by med en god havn rett innenfor Hallands Väderö. Ved 

innseiling følges overetten på kurs 1250 til du er tvers moloen. På innsiden av moloen 

fortøyer man på den første strekningen med pæler akter, benytt grønnmerkede plasser, 

deretter kommer et område hvor det er y-bommer. Innerst ligger man langsetter bryggene i 

den  forhenværende fiskerihavnen. Det ser ut til at alle plassene her kan benyttes av 

fritidsbåter. Man ligger langsetter ufendrede betongkaier. Utenfor er det en lang 

flytebrygge for større båter.  Strøm og vann på bryggene. Dieselpumpe med kortautomat 

utenfor et forhenværende Volvo Penta-verkstad, nå konditoriet Rap. Et gammelt skip er 

lagt på land og er et artig museum. Det er 4 restauranter på eller ved bryggene. 

Hamnekrogen er best og dyrest. Det er ca 5 minutter å gå opp til stor matvarebutikk. Fint å 

gå tur sydover og nordover på kystledstier. 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 163 av 222 

 

 
 

Torekov 
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FALSTERBOKANALEN gjør det mulig å ta en snarvei nå man skal østover 

svenskekysten. Ved nordvestre inngang er det en båtklubb med en stor og god gjestehavn 

hvor gjestende båter kan legge seg langsetter langs ytterste brygge. Strøm og vann. Her kan 

det bli sjødrag ved NV vind. Kanalen har en lav bro som har åpningstider i perioden 15. 

april til 30. september 2020: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 og 

22.00. I kanalen er det også sluseporter som stenges når det går for mye strøm i kanalen, 

men det er sjelden om sommeren. Maks dypgående i kanalen er 4m. 

 

 
 

Falsterbokanalen med gjestebrdyggen sett fra nordvest 

 

 

2.2.2 Østkysten 

 

Trelleborg har ikke lystbåthavn, men like øst ligger GISLÖVS LÄGE  med en fin havn. 

Det er store moloer utenfor havnen (ikke vist på kartene i 2017), så havnen er godt 

skjermet. Man benytter grønnmerkede plasser. Noen ligger også langs fiskernes brygge i 

vest. 

 
 

Gislövs Läge, innseilingen 
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Gislövs Läge, fiskernes brygge 

 

YSTAD er en trivelig by med en stor og fin gjestehavn. Det er to havner i byen, den 

sydligste er for yrkesbåter, den nordlige for lystbåter. Fra rødstaken på Åsen  følges en kurs 

på 0190 , det skal være en overett på land, men den så jeg ikke. Man kan fortøye langsetter 

bryggen eller på grønnmerkede plasser. Strøm og vann på brygga. Man betaler havneavgift 

enten på kontoret, som er åpen omtrent hele dagen, eller i kortautomat utenfor kontoret. 

Dieselsalg utenfor kontoret, betales inne på havnekontoret. Kafe på brygga. 

 

 
 

Ystad 

 

SIMRISHAMN har en god havn. Fritidsbåter benytter den nordre del av havnen hvor de to 

første flytebryggene kan benyttes. Ved den første bryggen ligger man langsetter, og på 

neste brygge er det y-bommer. Benytt kun de ytterste delene av bryggene da det grunner 

innover. Det er strøm, vann og wi-fi her. Servicebygget ligger i den søndre delen av 

havnen. I den nordre delen av havnen finner man betalingsautomat. Videre er det her 

dieselpumpe som betjenes av havnevakten når han er til stede. Byen er trivelig. 
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Simrishamn 

 

KARLSKRONA er en stor og interessant by med modernisert fritidsbåthavn, Karlskrona 

Stadshamnen. Den er modernisert og fin. Når man går inn i havnen, har man flytebrygge 

for gjester med langsetter-fortøyning på begge side. Deretter kommer to flytebrygger for 

gjester med fortøyning i båser med y-bommer. Ifølge annen dokumetasjon er de 4 første 

flytebryggene for gjester, men dette er foreldet, det er bare de to første som er for gjester. 

Her er strøm og vann og wifi. Man betaler havneavgift enten i automat utenfor 

servicebygget eller med Gomarina appen. I servicebygget er det gratis vaskemaskiner. 

Restaurant Sjørøk inne på kai har god mat. Like før innseilingen til havnen, på nordsiden, 

er det dieselsalg med kortautomat. 

 

 
 

Karlskrona 
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KRISTIANOPEL ligger i sydligste del av Kalmarsund og er et sjarmerende og pent sted 

med en god havn. Havnevakten pleier på anvise plass. Man ligger med bøye akterut på 

innsiden av moloen eller opp mot land. Videre kan man ligge langsetter i den nordre del av 

havnebassenget eller på utsiden av moloen på havnens nordside. Det er grunt utenfor 

havnen så følg oppmerkingen med røde og grønne bøyer. Havneavgift betales til 

havnevakten. I havnen er det strøm, vann, wifi, 2 kafeer og en kiosk. Vakkert landskap å gå 

tur i. 

 

 
 

Kristianopel 

 

KALMAR har en stor og modernisert havn. Følg oppmerkingen nøye når du nærmer deg 

Kalmar. Det er strøm, vann og wifi på bryggene. Havneavgift betales i havnekontoret, som 

også er turistkontor. Like ved bryggene er det en stor matbutikk. Herfra går Larmgatan 

oppover mot Gamlebyen. Larmgatan 10 er en restaurant med god mat. På nordsiden av 

havnen er det en lekter med dieselsalg. Her er det ikke auomat. 

 

Videre nordover kommer man inn i en svært stor og vakker skjærgård. 

 

KIDDEHOLMEN syd av Oskarshamn er en svært vakker og fin plass hvor SXK har to 

bøyer og hvor man kan ankre på svai. 
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Kiddeholmen 

 

Nord av STOMØ er det en svært vakker bukt hvor det er fint å ankre på svai 

 

 
 

Stomø 

 

STORA ÅLØ har en fin bukt hvor Svenska Kyssarklubbens St. Anna-krets har sine 

brygger. Her er det også 5 bøyer for svaifortøyning. Meget vakkert og en fin havn hvor det 

også er plass for ankring.  
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St Ålø 

 

OSKARSHAMN er en fin havn hvor man fortøyer langsetter ytterste pir eller med bøye 

akterut på de neste flytebryggene. En utstikker har betjent dieselsalg. Havnebetjentene er 

svært hjelpsomme. Strøm, vann og wifi. Det er kiosk og restaurant på brygga.  

 

Det er mulig å gå innaskjærs videre til Trosa i en svært vakker skjærgård. Noen steder er 

farvannet trangt, men papirkartene og de elektroniske karten er svært nøyaktige og ledene 

er godt oppmerket. På kartene er angitt ledstreker som er lette å følge. Man behøver altså 

ikke å gå ut til Gustaf Dalen. 

 

ASPÖFLADEN er en lun og vakker bukt på SØ-siden av Aspö. Innseilingen er trang, men 

3 m dyp. Innseiling er fra sundet mellom Aspö og Krampö. Et kardinal sydmerke viser 

innseilingen. Og det er for sikkerhets skyld lagt ut garnblåser på den siden av bøyen man 

ikkje skal gå. Her inne har SXK en bøye og det er mange plasser hvor man kan fortøye 

med baug mot land, anker akter, og det er plass for noen båter som ankrer på svai. Det skal 

være fint å gå turer på land her, og det er et Naturum  på land. 
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Aspöfladen 

 

TROSA er en pen havn ved en svært pen, liten by. Det er gjesteplasser på østsiden av den 

store piren, man fortøyer med baug mot piren og benytter bøyer akterut. Ulempen  er at det 

er svært grunt her. Ved den ytterste bøyen er dypet 1,7 m. Med min dypgående på 1,75 

måtte jeg bruke litt motorkraft for å komme inn og ut fra brygga (men det er bare  mudder). 

Det er strøm og vann på bryggene. Havneavgift betales i havnekontoret. Det er svært 

vakkert å gå oppover langs elven og her finner man torget med en del butikker.  

 

 Fra Trosa til Nynäshavn kan  man gå innaskjørs utan å gå ut til Gustaf Dalen. 

 
 

Trosa 
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NYNÄSHAMN har en stor og fin havn hvor man fortøyer mellom y-bommer. Man kan 

også fortøye langsetter den ytterste flytebryggen. Det er en del grunner like ved 

innseilingen. Gå øst for disse og inn ved ytterspissen på nordligste flytebrygge. Man betaler 

havneavgift i havnekontoret. Ved en flytebrygge i havnen er det dieselsalg med automat i 

ubetjent periode. Det er mange kafeer og resstauranter i havnen. 

 

 
 

Nynäshamn 

 

BOO-kanalen er seilbar med minstedybde på 2,9 meter og friseilingshøyde på 30 m. Den er 

trang på visse steder, men med forsiktighet går det fint. Det kan gå strøm der. Kanalen 

forkorter innseilingen til Stockholm fra sør. 
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BOO kanalen 

 

VASA-HAMNEN i Stockholm er byens gjestehavn sentralt plassert på Djurgården med 

Spritmuseum ogVikinglivsmuseum (meget interessant) på brygga og kort vei til Grøna 

Lund, Wasa-skipsmuseet (det som sank på jomfruturen) og Skansen. Man fortøyer i båser 

med y-bommer. Det er strøm, vann og wifi i havnen. Avgift betales til havnevakten. 

 

 
 

Vasa-hamnen i Stockholm 

 

BULLANDÖ MARINA utenfor Stockhollm har en stor havn for faste plasser og et par 

brygger for gjester rett utenfor butikken og havnekontoret. Her er det langsides fortøyning. 

Strøm og vann inne på land. Her er det kafeer, kro, riggverksted og Volvo Penta verksted. 

inne på land. 

 
 

Bullandö Marina 
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FURUSUND ligger greit til i forhold til leia videre nordover fra Stockholm. Dette stedet 

har en fin havn hvor det er strøm, vann og wifi. Man betaler havneavgift i automat på 

brygga. I havnen er det kafe, og det er kort vei til pensjonatet, som har god mat. Det er 

veldig fint å gå tur rundt på denne sjarmerende øya, som har mye historie. Det er ikke 

lenger landhandel på Furusund, men tar man ferjen til Yxlan, øya tvers over sundet, er det 

landhandel på brygga der. I Furusund bodde hver sommer i mange år både Strindberg og 

Astrid Lindgren. Lindgrens hus finner man ved å gå forbi pensjonatet og inn 

Strindbergvägen, hus nr 5. Saltkråkan er hentet fra Furusund og her ble filmen laget.  

Går man nordover Strandvägen kommer man til Villa Egeria som  muligens er forbilde for 

Villa Villekulla. 

 

Videre ble stedet ofte besøkt av Anders Zorn, Carl Larsson, Evert Taube og Albert 

Engström. 

 

 
 

Furusund 

 

2.2.3 Øland 

 

BORGHOLM på Öland er en fin by med en stor og god havn. Den ytterste flytebryggen på 

sydsiden er forbeholdt båter  med >12m lengde, men neste er tilgjengelig for andre båter. 

Man fortøyer med bøye akter. Man betaler havneavgift i automat på og havnekontoret får 

kode til dusj og toilet på kvitteringen. Servicebygget ligger like innenfor hotellet  Like 

innenfor ytterste molo er det på nordsiden plass for gjestende båter. Like opp i gaten er det 

hndlegate. Dagligvarebutikk finnes i fortsettelsen av denne handlegaten. Borgholm slott er 

interessant, få gjerne med deg en omvisning. 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 174 av 222 

2.3 FINLAND 
 

2.3.1 Åland 

Hovedstaden på Åland er MARIEHAMN. På vestsiden av landet er havnen for fergene, og 

her er det en fritidsbåthavn Åss (Ålands SegelSelskap), som visstnok skal være moderne 

og fin og skal ha gjesteplasser. På østsiden av byen er det flere havner for fritidsbåter. Man 

må altså gå inn i skjærgården langt syd og bestemme seg for hvilken av sidene av byen 

man foretrekker. Mariehamns Seglarförening har en stor havn på østsiden hvor den 

sydligste delen er forbeholdt faste plasser, mens den nordlige er for gjester. Her fortøyer 

man til to pæler akterut. Det er strøm og vann på bryggene, og wifi som ikke dekker den 

nordligste delen av gjestehavnen. Man betaler havneavgift i automat ved klubbhuset. Like 

opp i byen er det dagligvarebutikk etc. Ålands Sjöfartsmuseum med Pommern og Ålands 

Kulturhistoriska Museum er interessante. 

 

 
 

Mariehamn 

 

 

Øst for Mariehamn er det en svingbro som åpnes på visse tidspunkt. 

 

Ved den søndre innseilingen til Mariehman, altså ved Lemlands sørvestre hjørne,  har 

Ålands Segelselskap en fin havn på Rødøy, RØDHAMN. Her er det en flytebrygge for 

gjestende båter hvor man førtøyer med baug til brygge, bøye akter. Det er verken strøm 

eller vann på brygga. Man betaler til havnevakten på havnekontoret, hvor man også får 

kjøpt kaffe og kake. Dette er et svært pent sted og havnen er god. 
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Rødhamn 

 

Kyrkehamn på sydsiden av SOTTUNGA er en fin og pen havn hvor den store flytebrygga 

er for gjester. Ikke benytt den flytebrygga som ligger langs land, der er det så grunt at kun 

motorbåter kan ligge. Større båter kan ligge langsetter på neste brygge. Man betaler 

havneavgift i havnekontoret som også er en god restaurant. Dieselsalg fra kortautomat. Det 

er ikke butikk i havnen, og 3 km til «byen». 

 

 

 
 

Kyrkesund på sydspissen av Sottunga 

 

2.3.2 Åboskjærgården 
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KORPOSTRÖM er en fin havn på sydsiden av den store øya Korpo. En eller to av 

flytebryggene er for gjestende båter. På den største gjestebygga er det bøyer akterut på de 

ytterste plassene, og y-bommer på de innerste plassene. Det er strøm og vann på bryggene. 

Man betaler havneavgift i restauranten som har god mat. Her er det wifi, men den rekker 

ikke ut til båtene på brygga. Dieselsalg. Det er en liten butikk her. 

 

 
 

Korpoström 

 

DALSBRUK har en stor og fin havn hvor man fortøyer med bøyer akterut. Havnevaktene 

er flinke til å stå på brygga og rettlede båter til ønsket plass.  Her er strøm og vann på 

bryggene. Man betaler havneavgift på havnekontoret og her får man kode til toilet, badstu 

og wifi, og man kan reservere tid for vakemaskin. Butikker og Alko like opp i byen. 
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2.4 DANMARK 
 

 

2.4.1 Limfjorden 

 

LIMFJORDEN er fin å seile. Man må ha dypgående mindre enn ca 4 m (bør sjekkes) og 

mastehøyde mindre enn 26 m (Sallingsundbroen). Fremherskende vind- og strømretning er 

fra vest mot øst slik at fjorden bør seiles denne veien. Man starter da fra Thyborøn. De 

partiene som er smale, er mudret og meget godt oppmerket. Havnene er godt utbygget. 

Tidevannsforskjellen er ca 30 cm. Kraftig vind i Skagerak eller Kattegat kan endre 

strømforholdene. Når man seiler fra Norge, kan det synes fristende å seile over til Hirtshals 

eller Hanstholm for å korte veien og dele den opp i flere etapper. Da må man imidlertid slå 

seg fram til Thyborøn mot strøm og vind og dette er neppe å anbefale. Husk å ta med 

signalflagg N for å signalisere at man ønsker broåpning. 

 

THYBORØN har gjestehavn helt innerst (mot nord). Man fortøyer langsetter ufendret 

betongbrygge. Det er strøm på brygga, men ikke vann. Ikke dieselsalg. Fint dusjanlegg. 

Byen har akvarium og Nordsjøsenter som er verdt å besøke. 

 

 

  
Thyborøn gjestehavn sett fra NV                                     Thyborøn gjestehavn 

 

Videre seilas på Nissum Bredning er lett. Den mudrede kanalen er meget godt merket. 

Oddesundbroen må åpnes. Anvisning på dette står i Kommas Havnelos, men broen ble 

åpnet da et par båter nærmet seg.  
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Oddesundbroen 

 

Det er mulig man kan seile vest og nord for Mors. Seilas syd for Mors er greit.  

 

Sallingsundbroen har seilingshøyde 26 m. 

 

NYKØBING MORS har et fint marina-anlegg hvor grønnmerkede plasser er ledige. 

Marinaen har fine utearealer, dusj- og vaskemuligheter etc. Strøm og vann på brygga, men 

ingen dieselsalg. Ford-butikken har rimelig bilutleie. Kinarestauranten like opp i gågaten er 

god. 

 

 
 

Båthavnen i Nykøbing Mors 

 

Lynum Bredning er dyp slik at det ikke er nødvendig å følge en merket lei. 

 

LØGSTØR har en fin båthavn. Vann og strøm på brygga, men ikke dieselsalg. Jeg fant 

ingen spisesteder i byen, men det er gode grillmuligheter i båthavnen. 
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Båthavnen i Løgstør 

 

Aggersundbroen ble åpnet da noen båter nærmet seg. Elles skal den visstnok åpnes hver 

hele time, hver halve time i weekendene. 

 

 
 

Aggersundbroen. Signalflagg N i masten signaliserer at man ønsker bropassering. 

 

AALBORG har flere marinaer. Marina Fjordparken drives av seilforeningen og er den 

vestligste. Dette er en fin marina hvor grønnmerkede plasser er ledige. Strøm og vann på 

brygga. Dieselsalg fra ubetjent kortautomat ytterst på en av bryggene.  Like i nabolaget er 

det et fint friluftsbad. Bortenfor dette igjen ligger det fine Søfarts- og Marinemuseet (sivil 

og militær del). I nærheten ligger også et interessant garnisonsmuseum (hær og 

luftforsvar). Det er litt langt å gå fra Marina Fjordparken til byens sentrum, så dersom man 

skal besøke bysentrum bør man enten ta buss eller finne en marina nærmere sentrum. 

Restauranten ”Stygge krumpen” i gågaten Vesteraa 1 i sentrum har meget god mat. 
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Marina Fjordparken i Aalborg 

 

I Aalborg må man gjennom de to klaffebroene for vei og jernbane. I sommersesongen 

åpnes de hver hele time unntatt i morgen- og ettermiddagsrushet. 

 

 

  
 

                       Jernbanebroen i Aalborg sett fra vest                                                                           Veibroen i Aalborg sett fra øst 

 

Fra Thyborøn til Aalborg er leias hovedretning østover (grønne staker på sydsiden). Fra 

Aalborg til Kattegat er leias hovedretning vestover (røde staker på sydsiden). 

 

Ved Limfjordens utløp ved Kattegatt ligger det to havner: Egense på sydsiden og HALS på 

nordsiden. Hals er størst og har størst butikker. Det går hyppig ferge mellom de to 

havnene. 

 

HALS er en stor og travel havn hvor man kan ligge på grønnmerkede plasser eller 

langsetter den faste brygga. Havneavgift betales i automat i havnekontoret. På kvitteringen 

står kode til toilettet og passord til wifi-nettet. Bensinstasjon litt opp i veien. Restaurant 

Havkatten har god mat. I Hals er det stor dagligvarebutikk med godt utvalg. Ved østre del 

av havnen er det en dieseltank, men uten kort-mulighet, man må ringe et telefonnummet 

for å kjøpe diesel (nummeret står på oppslag i havnekontoret). 
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Hals 

 

 
 

Hals 

 

 
 

Hals 
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EGENSE på sydsiden av Limfjorden har en pen havn drevet av Egense Sejlklubb. 

Havneavgiften er litt lavere enn i de fleste andre havner. Det er 2-3 plasser langsetter en 

kai. Ellers benytter man grønnmerkede plasser på flytebrygger hvor det er to pæler akter. 

Det er strøm og vann på bryggene. Havnen er penere med meir landlige omgivelser enn 

Hals. Havneavgiften betales til havnebetjent i kontanter. Følger man hovedveien innover, 

kommer man etter en snau kilometer til dagligvarebutikk. 

 

 

2.4.2 Jyllands østkyst 

 

LÆSØ har to havner: Vesterø og  Østerby. ØSTERBY har en stor havn. Bensinstasjon litt 

opp i veien. 

 

  
 

Havnen i Østerby på Læsø 

 

 
 

Havnen i Østerby på Læsø 

Det er plaser hvor man ligger langsetter, og plasser med en pæle akterut. Når man betaler 

havneavgift, kjøper man også et havnekort som gir muligheter for å kjøpe landstrøm. 

Østerby Hotel har svært god mat. 
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VESTERØ er om mulig et bedre sted. Stor, flott havn hvor en del flytebrygger har 

akterfortøyning lagt ut, andre steder ligger man langsetter. Dieselsalg fra automat på en av 

bryggene. De to hotellene ovenfor brygga har god mat, likeså fiskeutsalget på brygga. Det 

er fint å gå tur nordover, først på hovedveien og så ta til venstre og gå stier langs kysten. 

Litt bortover gaten sydover fra havnen er det utleie av sykler, like etter dagligvarebutikken. 

Gratis Wi-fi. Det er flotte sykkelturer i flere retninger. Den årlige Læsø-brosjyren har et 

brukbart kart. Et  bedre Læsø-kart er til salgs i butikken. Bakken Restaurant i Byrum har 

god mat. Saltsyderiet syd for Byrum bør besøkes. Her strater Rønnerbussen som kjører en 

interessant tur utover på lavvannet. 

 

 
 

Vesterø på Læsø 

 

 

 
 

Vesterø på Læsø 

 

Fra Anholt og sydover mot Fyn: En dansk anbefaling: 
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Tag fra Anholt sydpå og stop eventuelt over på Sejerø. Her er meget ø-charme også 

ligesom fisk på havnen og gode sandstrande. Men måske meget ligesom Anholt, som I 

lige kommer fra.  

 

Gå øst om Fyn under Storebæltsbroen.  

 

Herefter er Svendborg et oplagt mål. Hyggelig gammel købstad i beskyttet farvand. Stor 

havn med god plads. Tag udflugt til nabo-øen Tåsinge - meget smukt! 

 

Ærø (Ærøskøbing) er også oplagt mål. Hyggelig havn og flot, gammel by.  

 

Andre gode byer er Faaborg og Assens.  

 

Gå vest om Fyn hjemad og passer gennem Lillebælt og Lillebæltsbroen. Stop gerne på 

vejen nordpå på Samsø (Ballen Havn). Her er også dansk stokrose-idyl i overflod. 

 

Er vejret dårligt og rykker det i shopping-musklen, så tag i stedet til Århus 

(Marselisborg havn) og tag på kultur- og shoppingoplevelser i Danmarks næststørste 

by. 

 

BØNNERUP har innseiling mellom to rader med vindturbiner. Dette er en god og trivelig 

havn hvor man fortøyer med baug mot brygge, to pæler akterut på umerkede eller 

grønnmerkede plasser. Det er også en del plasser for større fartøyer langsetter bryggenes 

utsider og langs innersiden av moloen. Det er strøm og vann på bryggene. Havneavgift 

betales i automat  utenpå havnekontoret. På kvitteringen står passord til det gratis wi-fi-

nettet. Det er toilett og vaskemaskin på brygga. Her er også en kro og en meget god 

restaurant (Flindt). Går man oppover veien, kommer man til et bakeri (0700-1300). Tar 

man til høyre før bakeriet, kommer man til dagligvarebutikk. Ved fremvisning av 

kvittering for betalt havneavgift får man her 4 rundstykker. 

 

 
 

Innseilingne til Bønnerup 

 

GRENAA har stor, flott gjestehavn like syd for fiskerhavnen. Man tar en grønnmerket 

plass hvor det er pæler akterut, ellers kan båter lengre enn 12 m ligge langsetter moloen på 

innsiden. Havneavgift betales i automat utenfor havnekontoret. Dersom man skal ligge mer 

enn 3 netter, får man fjerde natt gratis. Ta var på kvitteringene og etter tre netter får man på 
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havnekontoret utlevert gratis billett. Strøm og vann på bryggene, vaskemaskin i 

servicebygget. Dieselsalg med kortautomat på en av bryggene. Kafé og restaurant på 

brygga, men ingen dagligvarebutikk. Går man innover til lyskrysset og krysser elven, så 

finne man en stor dagligvarebutikk. Kattegatsenteret like ved havnen er vel verdt et besøk. 

Man kan fra sentrum av Grenaa ta buss 213 eller 214 og besøke Danmarks motor og 

maskinsamling, et flott museum med 400 stasjonære motorer, hvorav 300 er 

funksjonsdyktige. Det er 2 km å gå fra bussholdeplassen til museet. Turen kan gjerne 

sykles (7 km). 

 

 
 

Grenaa 

Vest for ANHOLT er det en stor vindmøllepark. Man kan seile igjennom denne. Tuppen 

på propellbladene er aldri lavere enn 30 m over havflaten. 

 

EBELTOFT har to havnebasseng. Det nordlige er mest for store båter med fortøyning 

langsetter bryggene, den søndre er småbåthavnen hvor man fortøyer med baug mot brygge, 

pæler akterut.  Det er strøm, vann og wifi på bryggene, toilet, dusj og vaskemaskiner i 

havnekontoret. Dieselsalg fra selvbetjent automat. Det er fine spaserveier og sykkelveier 

sydover mot Ahl og nordøstover mot Stubbe Sø. Det er store dagligvarebutikker like 

bortenfor kirken foruten en langs strandveien litt nordover. I havneområdet har restaurant 

Stockfleth god mat. 
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Ebeltoft 

 

 
 

Ebeltoft 

 

ÅRHUS har 2 havner: Marselisborg på sydsiden av byen og fritidsbåthavnen på nordsiden. 

Her har 3 båtforeninger sine brygger og klubbhus på babord side når man seiler innover 

bukten: Først Bugtn, deretter Århus Seilforening og innerst Århus Motorbådklubb (AMK). 

I disse havnene  kan man ligge på grønnmerkede plasser med pæler akterut. Det er også 

noen plasser med langsfortøyning. Strøm og vann, men ingen wi-fi (2017). Man betaler 

ikke havneavgiften i en automat, men man betaler på en av to måter: Enten betaler man til 

havnefogden som kommer om ettermiddagen, eller man betaler kr 150 i en konvolutt 

utenfor de respektive havnekontorene og legger konvolutten i dertil merket postkasse. På 
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den andre siden av bukten er det selvbetjent dieselsalg med kortautomat. Her ved 

hovedgaten lå en dagligvarebutikk, men den er nedlagt (det ser ut til å komme en  ny). I 

havnen er en restaurant med meget god mat til normale priser (Frøken Koch) og innerst er 

det en vinbar med tapas. På gatehjørnet ved hovedgaten ligger restauranten Fredes 

Flyvende Teppe, som har god mat. Like borti Mejlsgade ligger Restaurant Le Basilic, gså 

med meget god mat. byen har man flere sjarmerende smågater. I byen ligger det kjente 

kunstsenteret AROS. Den Gamle By er artig (samling av hus og miljøer fra mange 

tidsepoker). 10 km syd for byen ligger et stort og flott museum om oldtid og vikingtid: 

Moesgaard Museum, som er vel verdt et besøk. 

 
 

Århus, nordhavnen 

 

TUNØ er en relativt liten øy med en god havn på østsiden. Tunø er en av de peneste og 

mest sjarmerende av øyene. Havnen er populær og ofte full. Vær forsiktig ved 

innseilingen, det er et område med grunt farvann på nordsiden av innseilingen, man bør 

ankomme slik at man har en nordvestlig kurs inntil man kommer til de røde og grønnne 

bøyene i innseilingen. Ved noen brygger ligger man langsetter, ved andre er det baug mot 

land, pæler akterut. Det er strøm og vann på bryggene. Man betaler havneavgift i et hus 

innenfor bryggene. Man kjøper et bryggekort og benytter dette til å kjøpe strøm og vann og 

adgang servicehuset. Like opp i veien er det et »sentrum» med kafeer, museum og butikk. 

Langs veien er det ubetjente boder med grønnsaker etc. Det går langs strandlinjen en svært 

fin og god sti som går rundt hele øya. Turen rundt hele øya er totalt ca 9 km, men man kan 

ta snarveier tversover og forkorte turen. 
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Tunø. Den nordlige delen av gjestehavnen 

 

 
 

Tunø. Stien rundt øya 

 

MÅRUP på Samsøs vestside er et trivelig sted med en god havn. I den østre lille havnen er 

det noen gjesteplasser innerst, med baug mot brygge og pæler akterut. Likeså er det noen 

plasser langsetter en brygge. Hovedhavnen har plasser hvor man ligger langsetter, men på 

de fleste plassene fortøyer man med baug (eller hekk) til brygge og en pæle akterut. I 

havnen er det servicehus og kafe. Det er vel snaue 2 km til Dagligbrugsen ved Mårup By. 

Ved innseilingen til havnen var det avvik mellom  mitt C-Map kart på plotteren og de 

utlagte røde og grønne bøyene. 
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Mårup. 

 

 
 

Mårup. 

 

 

BALLEN PÅ SAMSØ. Trivelig sted med en stor, god havn. Man kan benytte 

grønnmerkede plasser hvor det er pæler akterut, eller ligge langsmed kaiene. Ved stor 

pågang kan man også ligge i fiskerihavnen (som ligger helt innest foran broen), bare det er 

tilstrekkelig plass til at en liten fiskebåt får snudd her inne. Strøm og vann på bryggene. 

(Det er ikke vann på den innerste brygga rett før broen). Dieselpumpen betjenes av 

havnefogden. Gratis Wi-fi (Ballen-Havn-1). I havnen er det en god restaurant (Dokken) og 

to fiskeforretninger og noen kafeteriar og en dagligvarebutikk. Opp mot SAK kornsiloen 

ligger en gourmetrestaurant SAK. Samsø er glimrende for sykkelturer. Landsbyene og 

landskapet er en parodi på dansk sjarm. 

 



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 190 av 222 

 
 

Innseilingen til Ballen på Samsø 

 

 

 
 

Ballen på Samsø, innerst i fiskehavnen 

 

2.4.3 Lillebælt 

 

Den fremherskende strømretning i bæltene er nordgående, men kraftigst i Storebælt. 

Følgelig vil det normalt lønne seg å seile sydover Lillebælt og nordover Storebælt. 

 

JUELSMINDE har en stor, flott havn med flere havnebasseng. Dieselsalg med 

kortautomat. Wi-fi gratis. I havnen ligger en usedvanlig fin fiskebutikk. 

 

BOGENSE på nordkysten av Fyn er en trivelig og pittoresk by med en god havn. Den 

sydvestlige havnen har gjesteplasser på grønnmerkede plasser med pæler akterut. Man kan 

også gå inn kanalen, som er artig. Kaikanten er ganske høy, men helt innerst er den litt 

lavere. Man trenger antagelig baugpropell for å kunne snu innerst i kanalen.Grønnmerkede 

plasser er ledige. Strøm og vann på brygga. Havneavgift betales i automat ved 

havnekontoret innenfor fritidsbåthavnen. Skal man benytte vaskemaskin, må man i 

automaten kjøpe et badekort og laste det opp med tilstrekkelig pengebeløp (DKK 30 for 

vask, 10 for tørketrommel). Når man reiser, stikker man inn kortet i automaten og får 
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tilbake restbeløpet og depositum for kortet. Hver tirsdag kveld er det veteranbiltreff på 

brygga ved kanalen. 

 

 
 

Bogense på Fyns nordside, innerst i kanalen 

 

MIDDELFART i Lillebælt har en liten havn inne i byen, og det er en ny, stor marina 2 km 

syd for byen. Denne marinaen er moderne med gratis Wi-fi, kafe og båtutstyrsbutikk. Baug 

mot brygge og pæler akterut, men man kan også ligge langsetter den ytterste delen av 

bryggene.  

 

 
 

Middelfart, en liten del av havnen 

 

KOLDING ligger innerst i Koldingfjorden, som er pen å seile og godt oppmerket. Det er to 

havner for fritidsbåter her, den sydlige har ingen gjesteplasser, mens den nordliger er en 

stor og god havn hvor man fortøyer med pæler akterut på grønnmerkede plasser. Strøm og 

vann på bryggene, men ikke dieselsalg. Gratis hotspot.  Havnen ligger i et industriområde 

og det er et stykkeå gå inn til byen (kort sykkeltur). Nordhavnen skal legges ned og det 
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bygges ny, flott marina på sydsiden. Byen er pen og den flotte Koldinghus festning like ved 

bysentrum er restaurert og restaureringen har vunnet flere priser. 

 

HADERSLEV ligger langt inne i landet. Fjorden inn er ca 6 nm lang og meget godt 

oppmerket og svært pen. Man seiler som i en landlig elv. På sydsiden inne i Haderslev 

finner man først Haderslev Sejlclub og deretter Haderslev Sejlforening. Benytt 

grønnmerkede plasser. Baug mot brygge og pæler akterut. På nordsiden kan man mange 

steder ligge langsetter bryggene. Det er kort vei til byen, som er svært pen. 

 

ÅRØ ligger på en øy, mens Årøsund ligger inne på fastlandet og det går ferje mellom disse 

stedene. Årø er en svært vakker øy med en god og populær havn. Man fortøyer med pæler 

akterut. Det er strøm og vann på bryggene, men det er ikke dieselsalg der (2016). Gratis 

hotspot.  Det er en kafe i havnen. Litt lenger inne er det kafe og ennå lenger unna er det en 

campingplass med en butikk med et noe redusert vareutvalg. Det er fint å gå tur eller sykle 

på småveier. Årø Vingård lager vin av druer og av epler og selger pr glass og flasker. 

Rødvinen ble kåret til Danmarks beste rødvin i 2015. 

 

 
 

Årø 

 

DYVIG PÅ ALS skal være en av Danmarks fineste bukter. Man seiler østover Stegsvik og 

gjennom en meget trang passasje med dybde ca 3,4 m, godt oppmerket med røde og grønne 

staker. Så vier bukten seg ut. Her inne er det mange steder å ligge på svai, og 2 forskjellige 

marinaer med fine bryggeanlegg.  
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Dyvig Bådelaug, altså sydsiden av bukta 

 

På sydsiden ligger Dyvig Bådelaugs anlegg. Dette er en fin havn med strøm og vann på 

bryggene, benytt grønnmerke plasser. Gratis hotspot. Når man betaler havneavgift i en 

automat, må man også kjøpe et havnekort dersom man ønsker landstrøm. Kortet stikkes 

inn i en leser på strømposten. Det er en liten butikk i havna. Det er en dieseltank her og jeg 

antar at den betjenes av butikkbetjeningen. På nordsiden, foran hotellet, ligger Dyvig Bros 

Bådelaug, som også ser ut til å være en fin marina. Det står en vogn med en diseltank på 

der, men jeg vet ikke hvordan man får kjøpt diesel. 

 

 
 

Dyvig Bros Bådelaug, altså på nordsiden av bukta 

 

Man kan gå eller sykle til Holm hvor man på et båtbyggerverksted har laget en kopi av 

Hjortspringbåten, som ble funnet i 1920 i en myr på Als. Den ble laget 340 f.Kr. De 

trebitene man fant, ligger på Nationalmuseet i København, men her på Als har man laget 

en kopi ved hjelp av datidens redskap. Båten av laget av lindeplanker. Båten er 18 m lang 

og plankene må være uten kvist. Dagens lindetrær har grener langt nede mot bakken, men i 

Polen fant man 4 lindetrær av en gammel sort som har grener høyere oppe enn 18 m. Disse 

ble benyttet. Plankene er sydd sammen som en slags klinkbygging med surringer av 

lindebast (fibre mellom barken og veden) som er et forbausende godt tauverk. 20 padlere 
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kan med trening få båten opp i over 8 knop, marsjfart 5 knop og man kan ha dagsetapper 

på 50 nautiske mil. Denne Hjortspringbåten var visst Skandinavis eldste båt laget av plank. 

 

Omviseren fortalte at man ved siden av båten i myra fant en del gjenstander som synes å 

være inspirert av keltisk kultur. 

 

Men Hjortspringbåten er helt maken til de man finner avbildet på helleristninger i Norge 

og Sverige fra 1500 - 500 f. kr.(Sør-Skandinavisk bronsealderkultur, som var en av 

Europas fremste kulturer på den tiden).  Disse helleristningene har båter maken til de man 

finner tegninger av på potteskår fra Øst-Middelhavet, altså hellenistisk og minoisk kultur. 

Dette var ukjent for omviseren. Jeg tror at det var kontakt mellom Skandinavia og Øst-

Middelhavet på den tiden. 

 

SØNDERBORG ligger i sydenden av Als Sund og har en vippebro. Et lysskilt angir 

klokkeslett for neste broåpning. Røde lys viser: 

Ett rødt fast: Ingen gjennomseiling 

2 blinkende røde: Gjennomseiling i nord-syd retning forberedes 

2 faste røde: Gjennomseiling tillatt i nord-syd-retning 

3 blinkende røde: Gjennomseiling syd-nord forberedes 

3 faste røde: Gjennomseiling tillatt syd-nord 

5 blinkende røde: Gjennomseiling forberedes i begge retninger 

5 faste røde: Gjennomseiling tillatt begge veier 

 

I byen er det ikke tillatt å fortøye ved slottet, men det er tillatt for større båter å fortøye 

langs bryggene langs Strandgaden. Her må man regne med trafikkstøy. Gode restauranter 

langs kaien. 

 
 

Sønderborg sentrum 

 

Sønderborg Yacht Club har et større bryggeanlegg litt syd for byen hvor bryggen nord for 

innseilingen gjennom moloen har plasser for gjester. Noen plasser er kun for gjester, og 

noen plasser kan være grønnmerkede med angivelse av dato/klokkeslett for når det blir 

opptatt igjen. Man fortøyer med baug mot brygge og pæler akterut. Strøm og vann på 

bryggene, dieselsalg med kortautomat. Man kjøper poletter i en automat for adgang dusj og 

vaskemaskiner. I havnen er det kiosk og båtutstyrsbutikk. Det er ikke særlig langt å gå inn 

til byen. 
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Sønderborg Yacht Club 

 

2.4.4 Storebælt 

 

KERTEMINDE er en stor, fin havn hvor man fortøyer med baug mot brygge, pæler 

akterut. Havenavgift betales i automat på havnekontoret. På kvitteringen står kode til 

toilettene. Man må også kjøpe havnekort for å få adgang til vaskemaskner og dusjer (det er 

flere servicebygninger i havnen). Dieselsalg med kortautomat i en blå container ved 

elveutløpet. De to restaurantene i havnen er gode. Like bak havnen ligger store 

dagligvarebutikker og en båtutstyrsbutikk. Byen er trivelig. Det er fine sykkelveier 

nordover og sydover fra havnen. Sykler man sydvestover kommer man til Ladby, hvor det 

er et meget interessant vikingmuseum som også har utstilling bygget over der hvor man 

fant en vikingsskibsgrav. En nybygget kopi av skibet ligger ved bryggen. 

 

 
 

Kerteminde 
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Kerteminde 

 

NYBORG ligger på Fyn like syd for Storebæltbroen og har en stor, fin og moderne havn. 

Gå først ganske langt inn i lystbådehavnen og forsøk å finne plass her. Det er dieselpumpe 

med kortautomat på en av bryggene. Man fortøyer på grønnmerkede plasser med baug mot 

brygge, pæler akterut. Havenavgift betales i kortautomat. Adgang dusj krever også at man 

kjøper havnekort. Trivelig by, fint å besøke borgen. Fin spaservei forbi borgen. 

 

Storebæltsbroens vestre del (vest av Sprogø) kan passeres i oppmerket løp dersom 

mastehøyden er lavere enn 18 m. Den østre del (altså øst av Sprogø) har friseilingshøyde 

på 65 m. Fartøy tyngre enn 50 tonn eller lengde  >15m eller fartøy med mastehøyde  >15m 

skal anrope Belt Traffic på kanal 11 og angi skipsnvn, call sign og om man vil seile 

vesterrenden eller østerrenden, seilingsretning og mastehøyde. 

 

 
 

Nyborg lystbådehavn 
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Nyborg lystbådehavn 

 

 

KORSØR har en stor og fin lystbåthavn hvor man fortøyer med baug mot brygge, pæler 

akterut. Havnen har strøm og vann på bryggene, og det er wi-fi der. Havenavgift betales i 

automat. Man må også kjøpe havnekort for å få adgang til toiletter, dusjer og vaskemaskin. 

På bryggen er det dieselsalg fra kortautomat. Det er restaurant i havnen. Inne i byen er det 

en fin havn for større båter. Korsør er en trivelig by. 

 

 
 

Korsør lystbådehavn 
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Korsør indre havn 

 

2.4.5 Det Syd-Fynske øhav 
 

FÅBORG er en pittoresk og trivelig by med to havner. Den vestligste, yachthavnen, er 

mest for faste plasser, men det kan være noen grønnmerkede plasser der. Den viktigste 

havnen for gjester er Handelshavnen rett innefor fergekaien. Stor, fin havn, gratis Wi-fi. 

Man finner automat for betaling av havneavgift på baksiden av den røde bygningen som 

huser Røgeriet. Dersom lystbådehavnen er full, er det stor mulighet for å finne 

grønnmerkede plasser lenger nordvest, i yachthavnen. Her er en stor båtrekvisitabutikk 

med stort utvalg. 

 

 
 

Fåborg handelshavn 

 

LYØ er en trivelig liten øy syd for Faaborg. Havnen er god, man fortøyer med baug mot 

brygge, pæler akterut. Det er strøm og vann på bryggene. I havnen er det toilet, 

vaksemaskin. Wi-fi og iskrem/hamburgerkiosk. Havnevakten kommer og krever inn avgift. 

I tettbebyggelsen på øya er det en brukbar dagligvarebutikk og en sjarmerende kro. Fine 

veier for spaser- eller sykkelturer. 
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Lyø 

 

AVERNAKØ er en trivelig, liten øy sydøst for Faaborg. Øya har en god havn hvor man 

fortøyer med baug mot brygge, pæler akterut. Strøm, vann og wifi. Havneavgift betales i 

automat på land.  Ved bryggen er det toilet og en liten kro. Oppe i byen er det 

dagligvarebutikk med en liten kafe. Fine veier for spaser- eller sykkelturer. 

 
 

Avernakø 

 

BAGENKOP på sydvestsiden av Langeland har en stor, fin havn hvor man kan fortøye helt 

i vest med baug mot brygge, pæler akterut. Videre kan man fortøye på grønnmerkede 

plasser på øvrige brygger. Det er strøm, vann og wi-fi i havnen. Trivelig liten by.  Like 

bortenfor er det en stor dagligsvarebutikk. Like opp i veien ligger Bagenkop Kro, som har 

svært god mat. Det er en kort sykkeltur til Langelandsfortet, som er et kaldkrigsmuseum 

med interessante utstillinger i det forhenværende kystfortet. 
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Litt av Bagenkop lystbådehavn 

 

RUDKØBING er Langelands største by. Stor og god havn hvor gjestebåter benytter den 

nordre del av havnen. Baug mot brygge, pæler akterut på grønnmerkede plasser. Strøm, 

vann og wi-fi. Havneavgift betales i automat ved havnekontoret. Pittoresk by. Oppe i byen 

har Langeland Museum interessant utstilling om historien fra steinalderen og framover. 

 

 
 

Rudkøbing 

 

MARSTAL på sydøstsiden av Ærø er en kjent idyll av en landsby med lange 

sjøfartstradisjoner. Bryggene 8, 9 og 10 er forbeholdt gjester, men man kan fortøye på 

grønnmerkede plasser på de øvrige bryggene. Strøm, vann og wi-fi. God restaurant (Fru 

Berg) og kiosk helt nord i havnen. Dagligvarebutikker litt opp i byen. Havnevakten 

kommer om ettermiddagen og krever opp avgiften (kun kontant). Det er flotte sykkelturer 

nordover og vestover fra byen.  



Hallberg-Rassy

Klubben Norge
 

Side 201 av 222 

 

 
 

Marstal havn, brygge 8 og 9 

 

ÆRØSKØBING på Ærøs østside er en av de fineste og mest populære gamle byene. Det er 

tre havner her: Den sydligste er beregnet for større fritidsbåter og her ligger man langsetter 

bryggene. Den nordre er gjestehavn for øvrige båter. Her er det en del plasser langsetter 

moloen på innsiden, foruten mange brygger hvor man ligger med baug mot brygge, pæler 

akterut. Strøm og vann på bryggene, toilet og vaskemaskiner på brygga, wi-fi, kort vei til 

butikk. Havnevakten kommer om ettermiddagen og krever inn havneavgift. Det er ikke 

dieselsalg på bryggen, men ubetjent stasjon like ved med seddelautomat, så man kan få fylt 

kanner. Byen er Danmarks minste og best bevarte kjøbstad. I havnen er det røkeri, kafeer 

og like opp i gaten restauranter. Både Britta’s  Dinner og Hotel Ærøhus har god mat. I 

havnen er det et interessant museumsverft som sysselsetter vanskeligstilt ungdom. 

Ærøskøbing museum ligger like opp i gaten. Byen har også et museum med verdens største 

samling av flaskebåter. Byen er et fint utgangspunkt for sykkelturer. Det er 

fergeforbindelse til Svendborg. 

 
Ærøskøbing, søndre havn 
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Ærøskøbing, nordre havn 

 

SØBY er den tredje og nordligste byen på Ærø. Byen mangler mye av den pittoreske sjarm 

som Marstal og særlig Ærøskøbing har (den gamle bebyggelen forsvant i en brann), men 

byen har en fin havn (stort sett med baug mot bryggen, pæler akterut) med strøm og vann 

på bryggene, pent toiletanlegg med vaskemaskin, wi-fi, stor dagligvarebutikk oppe i veien, 

men dårlig med restauranter. Havnevakten kommer morgen og ettermiddag og krever opp 

havneavgiften. Det er en dieselpumpe i havnen, den betjenes av havnevakten som må 

varsles mellom kl 0800 og 0900. Det er fergeforbindelse til Faaborg. Det er fint å sykle til 

nordspissen av Ærø, hvor man kan gå opp i fyrtårnet på Skjoldnæs. 

 

 
 

Søby havn 

 

STRYNØ er en trivelig, liten øy vest for Rudkøbing. Her er det en liten, men god havn, 

Det er noen få plasser for baug mot brygge, pæler akterut, som kan være grønnmerkede. 

Ellers ligger man langsetter bryggen. Strøm, vann og wifi. Havneleie betales i en automat i 
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det lille, røde huset lenger inn på brygga, hvor det også er toilet. På brygga er det 

selvbetjent sykkelutleie.  Litt opp i veien er det en dagligvarebutikk (stengt 1200-1400) og 

en liten kafe. Like opp for havnen og i byen (Gamle Mejeri) er det små restauranter. Øya er 

pen og trivelig og gir fine gang- og sykkelturer og det er svært rolig og idyllisk her. Det er 

fergeforbindelse til Rudkøping. 

 

 
 

Strynø havn 

 

SVENDBORG  er en stor by med stor, fin havn hvor man ligger på grønnmerkede plasser, 

eller langsetter brygger.  

 

 
 

Svendborg 

 

 

2.4.6 Øresund 
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HELSINGØR har en stor, flott fritidsbåthavn. Pæler akter, noen få steder ligger man 

langetter. Oppsøk havnekontoret. Der er automat for havnevgift og for å få utlevert Tally 

kort som benyttes til å kjøpe strøm på bryggene. Ubetjent dieselpumpe på en av bryggene. 

Noen ganger tar den kun kort, noen ganger kun sedler. Når man går fra marinaen inn til 

sentrum, passerer man en vinbutikk med et artig vinmuseum. I utkanten av Helsingør 

ligger Danmarks Tekniske Museum som er vel værdt et besøk. 

 

 
 

Helsingør Nordhavn 

 

 
 

Helsingør Nordhavn 

 

KØBENHAVN har flere store og fine havner. 

 

SVANEMØLLEN litt nord for byen er byens størte havn med 1100 båtplasser. Dette er en 

god havn hvor man benytter grønnmerkede plasser inntil de blir merket rødt. Nytt klubbhus 
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med toiletter, dusj og vaskemaskin. Det er en kiosk i havnen, men det er langt å gå til 

butikk. Det er ikke så langt å gå til Svanemøllen stasjon på S-banen. 

 
 

Svanemøllen 

 

 

Andre havner i byen:  

Skovshoved nord for byen. 

Kalkbrenderihavn ligger innenfor Svanemøllen. 

Langelinie skal være urolig. Noen synes den er veldig fin. 

Margretheholm båtklubb på Refshaleøen har ikke butikk og dårlig kommunikasjon inn til 

byen. 

Christiansholm i Trangraven er svært dyr (500 Dkr). 

Christianshavns kanal er sperret med en ny bro (2016). 

Nyhavn 

 

DRAGØR er en pen, sjarmerende og idyllisk gammel fisker- og sjøfartsby med lave hus og 

trange gater med fine blomsterbed. Havnen er delt i 3. I den sydligste (”Lystbådehavnen”) 

finner man den egentlige fritidsbåthavnen, benytt grønnmerkede plasser, pæler akter. Det 

er en dybde i innseilingen på 2,5 m. Innseilingsrennen er merket. Merkene flyttes etter som 

tilsanding og mudring tilsier det. Rennen er 300m lang og 30m bred. Havnen er for grunn 

for de fleste båter. Den nordlige havnen har også ledige (grønnmerkede) plasser (Gamle 

Havn, dybde i innseiling og havn 3,5m). Den midterste havnen var fergehavn og er 

utilgjengelig for fritidsbåter. Oppsøk havnekontoret i den nordlige havnen. Når man betaler 

havneavgift i automat utenfor havnekontoret, får man utlevert nøkkelkort til toilet og 

dusjanleggene, som man finner både i den nordlige og den sydlige havnen. Nøkkelkortet 

benyttes også til kjøp av strøm fra stolpene. I den nordlige havnen er det toilet både ved 
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havnekontoret og i den nordlige delen av havnen, rett innefor moloen. 

 
 

Dragør 

 

 
 

Dragør 
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Diesel fra ubetjent pumpe (kort) i den nordlige havnen.Ved denne pene havnen er det en 

stor gressplen med griller og benker. Ved festningen ved siden av havnen er det vaske- og 

tørkemaskiner. Kjøp polett i kafeteriaen innunder festningen (kr 25 +25). Bortenfor 

festningen er det en flott, langgrunn badestrand med fin sand. Dragør har mange kroer og 

restauranter. De beste restaurantene er Beghuset som ligger inne i et av smugene (bak 

Dragør Kro) og Strand. Ved havnen ligger et artig museum om Dragør fra de eldste tider 

og et losmuseum. Skal man inn til København, tar man buss nr 30 eller 350, som stopper 

ved kirken, og koster kr 30 inn til Hovedbanegården (35 minutter). 

 
 

Dragør, den sydlige havnen, sett fra festningen 

 

 
 

Dragør  sett fra øst 

 

 

 2.4.7 Østersjøen 
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KLINTHOLM på Møn har en stor, fin havn. Den østre delen av havnen er forbeholdt 

nyttetrafikk, den vestligste er for fritidsbåter. Benytt grønnmerkede plasser. Innseiling skjer 

fra syd da det er bunngarn opptil 1,5 Nm ut fra land i bukten. Strøm, vann og internett. To 

nye dusj/toilettanlegg. Diesel fra ubetjent pumpe med betalingskort utenfor havnekontoret. 

Kiosk i havnen, og like ved er det pizza-restaurant, hamburgersjappe og to restauranter, 

foruten dagligvarebutikk og fiskebutikk. 

 

 
 

Klintholm på Møn 

 

RØNNE på Bornholm har to havner. Den sydlige er for yrkesbåter, den nordlige, Nørre 

Kaas, er for lystbåter. Man benytter grønnmerkede plasser. Det er flytebrygger med 

bommer. Strøm og vann på brygga, dieselsalg på brygga med kortautomat. Man betaler 

havneavgift i kortautomat. På kvitteringen står kode til toilettbygget og internett. Et 

fornuftig veipunkt før man går inn i Nørre Kaas er N550 06,5’, Ø 140 40’.  Kafé på bryggen, 

stor butikk like oppe i byen nær havnen. Sjarmerende by. 

 

 
 

Rønne på Bornholm 
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2.4.8 Smålandsfarvannet 

 

Smålandsfarvannet er grunt. Studer kartet og følg sjømerkene. Området har mange små, 

koselige øyer med gode havner. 

 

STUBBEKØPING på Falster er en trivelig by med en god havn. Man seiler inn en 

seilrenne mellom et vestmerke og en rød stake. Ved den sise rødstaken dreier man østover 

langs moloen. Her passerer man en grunne hvor dybemåleren gjerne viser 1,6 m dybde, 

men ganske store seilbåter passerer her så antagelig blir dybdemåleren lurt av høyt gress på 

bunnen. Fritidsbåter skal i ugangspunktet benytte det østre bassenget (basseng A). Her 

ligger man på enten grønnmerkede plasser langs flytebryggene eller med baugen mot 

innsiden av moloen med pæler akter. Strøm, vann og wi-fi. Basseng B (altså det vestre) er 

for yrkesfartøy, men noen fritidsbåter legger seg her, langsetter bryggene. Det er 

vaskemaskin i havnekontoret. Lenger vest i havnen er det en meget enkel kafé, elles fant 

jeg ingen restaurant i byen. Bysentrum ligger like ovenfor havnen. Det er 3 

dagligvarebutikker her. Like bortenfor  bysentrum ligger et artig museum med gamle 

radioer og veteranmotorsykler, dette er nordeuropas størrste veteranmotorsykkelmuseum. 

Det er fint å sykle langs vannet sydover fra havnen. 

 

 
 

Stubbekøping, østre basseng 

 

Skal man til VORDINGBORG fra syd, ser farvannet vanskelig og grunt ut. Broen over 

Masnedøsund er nå permanent lukket. Syd for Masnedø er det imidlertid en merket renne 

over Kalvestrøm og Masnedø E-flak. Rennen er  merket tett med røde og grønne staker 

helt inn til Vordingborgs Nordhavn. Denne rennen er ikke inntegnet på NV papirkart fra 

2015, men er det på elektroniske C-MAP fra 2017. Her i Nordhavnen ligger man på 

grønnmerkede plasser eller ytterst på flytebryggene. Strøm, vann, wif-fi og vaskemaskin. 

Dett er en pen og god havn. Restaurant og kafé med fiskeretter i havnen. Byen er trivelig. 

Det er fint å besøke festningen og Gåsetårnet like ovenfor havnen. Sydover fra havnen er 

det fine sykkelveier. 
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Vordingborg, Nordhavnen 

 

FEMØ er en svært trivelig øy med en fin, liten havn på vestsiden. Den siste delen av 

innseilingen er merket med grønne staker som holdes om styrbord, hold kurs 096 langs 

disse. Benytt nordre havn, da fergen benytter søndre del av havnen. Man ligger med baug 

mot brygge, to pæler akterut. Strøm og vann på bryggene, butikk, kiosk og dieselsalg på 

brygga betjent fra butikken. Havnevakten kommer om kvelden og krever avgiften. I juli 

måned bør man ankomme før kl 1100, da havnen er populær. 2 km opp i veien til venstre 

finner man Femø Kro med god mat og som har minigolfbane og flyplass. 

 

 
 

Femø 

 

 

FEJØ er en idyllisk øy med to havner: DYBVIG og Vesterby. Dybvig er en pen havn med 

to små basseng. Innseiling skjer i en renne mellom røde og grønne staker. I det ytre 
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bassenget kan man etter avtale med havnefogden ligge på ledige plasser. Det indre 

bassenget, som er bedre skjermet, har brygger for gjester hvor man ligger langsetter. Det er 

strøm, men kun den vestre brygga har vann. Havnefogden kommer ved 17-8-tiden og 

krever inn havneavgift. Selvbetjent sykkelutleie i havnen. Det er fint å sykle rundt på øya. 

Det er 1 km å gå opp veien og til venstre til dagligvarebutikk (Let-køb) og restaurant 

(Kvasen, god husmannskost).  

 

 
 

Dybvig på Fejø, ytre  basseng 

 

 
 

Dybvig på Fejø, indre  basseng 

 

Lenger syd ligger ASKØ, en koselig, liten øy med en god, liten havn. Innseiling med kurs 

0000. Gjester fortøyer på innsiden av moloen med pæler akter. Havnevakten kommer og 

krever inn avgift, eller man oppsøker ham på kontoret. Det er strøm på bryggene, men 

vannslangen rekker ikke bort til de båtene som legger seg ved den østlige delen av moloen. 
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Det er wi-fi uten pålogging i havnen. I tettbebyggelsen 1,5 km unna er det butikk med 

begrenset åpningstid. Det er ikke noe spisested på øya. Selvbetjent sykkelutleie i havnen. 

 

 
 

Askø 

 

 

VEJRØ eies av et privat firma, men har en fin gjestehavn alle kan benytte. 3200  er en fin 

kurs inn i havna. Man fortøyer med baug mot brygge og to pæler akterut. For båter inntil 

15 m er døgnprisen DKK 350. Dette inkludere fri benyttelse av vann, strøm, usikker wi-fi, 

et meget pent dusjanlegg og vaskemaskin. Der man betaler havneavgift, er det et 

gårdsutsalg med beskjedent vareutvalg. Her er en restaurant. 

 

 
 

Vejrø 
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OMØ er en trivelig liten øy i den vestligste del av Smålandsfarvannet ut mot Langeland 

Belt. Man bør nærme seg havnen i fyrets gule sektor, altså med en kurs mellom 1460 og 

1800. Man fortøyer i den østlige del av havnen med baug mot brygge og to pæler akterut. 

Havnen er litt trang, men det rekker. Strøm og vann på bryggene, wi-fi (virket ikke 2017), 

vaskemaskiner. I havnen er det grill-kiosk og fiskebutikk. 1,5 km opp i veien er det 

dagligvarebutikk og lunchrestaurant. I havnen står en del røde sykler til leie. Man betaler 

DKK 20 i dagligvarebutikken. 

 

 
 

Omø 

2.5 SHETLAND 
 

LERWICK er hovedstaden med gjestehavn med to flytebrygger med strøm med vår 

velkjente CEE-kontakt og med vann. Når man har fortøyd, går man til Harbour Office i 

Albert Building (det røde huset på brygga) og registrerer seg og betaler avgiften. På 

kontoret ligger en del gode brosjyrer om Shetland og en tidevannstabell som er grei å ha 

for å planlegge seilas mellom øyene. Man deponerer £5 og får da nøkkel til Lerwick 

Boating Club. Dette ligger ca 5 minutters gange lenger syd og her er bar, dusjer og 

vaskemaskiner. 
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Lerwick gjestehavn, to flytebrygger. Havnekontoret i det røde bygget til venstre 

 

Rett opp for gjestehavnen ligger et svært pent og rent offentlig toilett. 

 

Det er  ikke dieselpumpe i havna, men man ringer et telefonnummer for å bestille diesel og 

på et visst klokkeslett kommer en tankbil til bunkersbrygga som ligger utenfor Albert 

Building. 

 

Ting å gjøre i Lerwick: 

 Shetland Museum ligger 5 minutters gange lenger nord, meget interessant og har 

også en av byens beste restauranter (Hays Docks). 

 Ta rutebuss til Scalloway og besøk museet som bl.a. har en fin avdeling om 

Shetlandsbussen under 2. verdskrig. I byen er et minnesemerke og man kan fortsatt 

finne Norway House og slippen som ble benyttet. 

 Leie bil og kjøre til Sumburgh Head, det sydligste punktet på øya, flott utstikt, 

mektig fuglefjell. Like i nærheten ligger Jarlshof hvor det er gravd ut boplasser 

gjennom 4500 år. 

 

 

SYMBISTER på Whalsey. Flytebryggene har ikke gjesteplasser så man må fortøye langs 

en kai med bildekk før man kommer til ferjekaia. Husk ca 2 m tidevannsforskjell. Ved å 

ringe et telefonnummer kommer en kar og leverer diesel fra tank på brygga. 

Dagligvarebutikk litt oppe i veien. Museum ved siden av herregården (som nå er skole). 
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Symbister havn. Gjester kan benytte innsiden av den ytterste moloen 

 

 

2.6 TYSKLAND 
 

FLENSBURG er en artig by. Det er fine gjesteplasser helt innerst i bukten med baug mot 

land, pæler akterut. Porten til land er lukket, man kommer inn til land, men ikke ut på 

bryggen utan havnekort. Havneleie og havnekort kjøpes hos havnevakten i hans kontortid 

(0730-1100 og ?). Havnekortet benyttes også for kjøp av strøm og vann. Før avreise 

oppsøker man havnevakten og får tilbake pant og restbeløp på kortet. (Alternativt bare 

legger man kortet i en boks på bryggesiden av porten og jeg antar at man bare blir belastet 

med netto utgiftsbeløp). På den andre siden av bukten er det museumshavn med mange 

interessante gamle båter og et imponerende museumsverft som restaurerer båter. 

 

Like utenfor gjestebryggene er det en god fiskerestaurant. 
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Gjestehavnen i Flensburg 

 

SCHLEI er en elv/fjord farbar opp til Schleswig. Leia er godt merket. I KAPPELN må man 

da passere en vippebro. Nedenfor vippebroen er det gjestplasser langs strandgaten med 

baug mot brygge, pæler akterut. Strøm, vann og wi-fi på bryggene. Bemerk opp til meget 

kraftig strøm langs bryggen. Strømmen er vind-drevet. Diesel selges i visse tidsrom om 

dagen betjent fra Praetorius-butikken. Gratis hotspot hvor havnevakten utleverer passord. 

Kappeln er en trivelig by med gode fortausrestauranter langs bryggekanten. Fint å sykle 

østover langs kysten og nordover i innlandet. 

 

 
 

Gjestehavnen i Kappeln 

 

Kieler Förde (Kielerfjorden) har mange gjestehavner. Like innenfor åpnin gen, på 

vestsiden, ligger STRANDE. Dette er en stor og god havn hvor man fortøyer på ledige, 

grønnmerkede plasser (baug mor brygge, pæler akterut) og så oppsøker man havnevakten 

(kontortid: ? og 1600-1800) som finner ut hvor lenge plassen er ledig. Gratis wi-fi. Det er 

betjent dieselsalg ute på en av bryggene, videre er det kafeer i havnen og en 

dagligvarebutikk på veien like til høyre. 
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Gjestehavnen i Strande i Kieler Förde 
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RÅSSÖSUNDET;144 

S MISINGEN;23 

SAND;97 

SANDEFJORD GJESTEHAVN;45 

SANDESUND;44 

SANDNES;96 

SANDNESSJØEN;130 

SANDSHAMN;117 

SANDSPOLLEN;32 

SANDVIGDALSFJORDEN;85 

SANNES-KILEN;146 

SANNÄS;146 

SAUHOLMEN;103 

SCHLEI;216 

SCHWEIGAARDSHOLMEN;64 

SELJEVÅGEN;115 

SELØY;90 

SILDA;117 

SIMRISHAMN;165 

SIREVÅG;95 

SJØBUA MARINA;60 

SKALLA HAVN;160 

SKALLEN;161 

SKALLKROKEN;160 

SKARVØY;90 

SKJERET, BRANDASUND;105 

SKJERNØY;87 

SKJOLDASTRAUMEN;98 

SKJÆRHALDEN;23 

SKOKKELØY;56 

SKORPO;108 

SKOTTEVIG;84 

SKRATA;65 

SKROVA;137 

SKUDENESHAVN;98 

SKUTEVIKEN;62 

SKUTVIK;134 

SKÄRHAMN;154 

SLEVIKKILEN;25 

SMENESSUNDET;122 

SMØGEN;150 

SMÅGE;121 

SON;26 

SOTE KANAL;149; 150 

SOTTUNGA;175 

STANGHOLMEN FYR;75 

STAUPER;44 

STAVANG MARINA;115 

STAVERN;49 

STAVSENGENKILEN;23 

STEMSHAUG BÅTHAVN;122 

STOKKEN;85 

STOKKSUND;126 

STOKMARKNES;138 

STOMØ;168 

STORA ELDØY;101 

STORA RÖSHOLMEN;145 

STORA ÅLØ;168 

STORDAL SMÅBÅTHAVN;124 

STORE KNAPPEN;108 

STOREBØ I AUSTEVOLL;107 

STORESUND;99 

STRANDA SMÅBÅTHAVN;124 

STRANDE;216 

STRAUMEN GJESTE- OG 

SMÅBÅTHAVN;124 

STRYNØ;202 

STRØMSTAD;139 

STRØMTANGEN FYR;24 

STRÅHOLMEN;64 

STUBBEKØPING;209 

STYMBISTER;214 

SUNDAL CAMPING;101 

SUTNØY;90 

SVANEMØLLEN;204 

SVANØYBUKT;115 

SVELVIK MOTORBÅTFORENING;33 

SVENDBORG;203 

SVENNER;45 

SVENSVIKA/SIKTESØYA;53 

SVINØR;88 

SVOLVÆR;134 

SYD AV BJERKØY;43 

SYDØST I VIKSFJORDEN;49 
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SÆBØVIK;101 

SØBY;202 

SØMSKILEN;80 

SØNDELED;75 

SØNDELED FERIESENTER;75 

SØNDERBORG;194 

TAFJORD;124 

TALLAKSHAVN;44 

TANANGER;95 

TAU;96 

THYBORØN;177 

TISLER;22 

TJAUMSHAVN;88 

TJØME BÅTSENTER;43 

TOFTE BÅTFORENING;32 

TOFTEHOLMEN;32 

TONERHAVNA;56 

TONNES;131 

TORANGSVÅG;108 

TORDENSKJOLDSBUKTA;23 

TOREKOV;162 

TORGELSHOLMEN;145 

TORNES;122 

TORSØYENE;94 

TREGDE;87 

TROMLINGEN;79 

TROSA;170 

TUNØ;187 

TVEDESTRAND;77 

TØMMERSTØ;85 

TØNSBERG;42 

TÅNEVIGKILEN;87 

ULA;45 

ULSTEINVIK GJESTEHAVN;125 

ULVIK GJESTEHAVN;105 

URSHOLMEN;143 

URØY;90 

USKEDAL BÅTLAG;102 

UTGÅRDSKILEN;23 

UTHAUG;126 

VALLDAL;124 

VALLØ SMÅBÅTHAVN;41 

VARBERG;160 

VARDEVIG;81 

VARDEVIKA;81 

VASA-HAMNEN;172 

VASSDALEN;115 

VATNE SMÅBÅTHAVN;124 

VEJRØ;212 

VENNEVIKEN;67 

VERDENS ENDE;44 

VEST AV TVEITHOLMEN VED 

EKVIK;60 

VESTERØ;183 

VESTRE RAUANE;69 

VETTNET;142 

VIKEBYGD 

MOTORBÅTFORENING;101 

VIKEN;124 

VOLDA HAMN;125 

VORDINGBORG;209 

VÆRET HAVN;124 

VÅGE GJESTEHAVN;105 

YSTABØHAVN;98 

YSTAD;165 

YTRE KALVEN;94 

ÆRØSKØBING;201 

ÖCKERÖ;157 

ØDBY;149 

ØLEN BÅTHAVN;101 

ØLESUND;97 

ØLNAVÅG;108 

ÖNHOLMEN;138 

ØRE SMÅBÅTHAVN;124 

ØSTRE BOLÆRNE;35 

ØSTRE HESTHOLMBUKTA;81 

ØYTANGEN;77 

ÅBYFJORDEN;54 

ÅLESUND;119 

ÅMLAND;75 

ÅRHUS;186 

ÅRØ;192 

ÅSGÅRDSTRAND;35 

ÅSTOL;155 

ÅVIK;88 

 


