Skaftö

Sandvik

Tången

För att slippa grov sjö vid
Islandsberg kan man ta
inre vägen förbi Bassholmen, men det kan då bli
lite motigt när man ska
korsa Gullmarn. Kortare
överfart och bättre vinkel
mot västvind fås om man
bär över land på detta
ställe och paddlar genom
Fiskebäckskils samhälle.

Portage Sörviksnäset

58°14,387'N
11°28,822'O

58°14,286'N
11°28,802'O

Se upp för bilarna!

Om vattnen söder och
väster om Mollösund är
upprörda, ta lugna vägen
innanför Lyr och över
Tången-näset. Det är
visserligen lite krångligt
att bära och sjösätta på
Sandviks-sidan, men å
andra sidan bara 150
meter.

Portage över Tången-näset

58°05,730' N
11°29,426' O

58°05,698' N
11°29,565' O
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Paddla kajak och
tälta i Bohuslän
Del A

från Marstrand
till Lysekil
Ledbeskrivning

från Marstrand till Lysekil (sida 4)

Tältplatsanvisningar

med översiktskarta, detaljkarta,
lat/long-koordinater, bedömning av
landningsplats och tältplats

Vandrarhem

visas på översiktskartan, telefonnr i
lista (sida 5)

Väderprognoser
tider och frekvenser (sida 5)

Allemansrätten

en sammanfattning, med detaljanvisningar speciellt för kajakpaddlare
(sida 15)

Utgiven 2015 av Jens Marklund
Båtsmansvägen 7, 444 31 Stenungsund * kajaken@yahoo.com

Del A

Del C

Del B

Vallerö

58° 07.717 N
11° 21.424 O
58° 07.273 N
11° 21.456 O

Tornö

Vallerö
Bohusläns mest Medelhavslika strand? Dessutom
spännande och omväxlande klippterräng och klapperfält. Imponerande utsikt från öns höjd. Ett myller
av öar och skär runt ikring. De vackra vattnen och
öns stora skönhet gör den omtyckt bland såväl
kajakpaddlare som annat båtfolk. De senare är dock
mest badare, som åker hem på kvällen.
Landningsplatserna är bra, tältplatserna alldeles
utmärkta, bara ett litet minus för kreatursspillning
(fast fanns inte kreaturen där, skulle ön växa igen).

58° 13.068 N
11° 22.660 O

På det lilla skäret i nordost (Gulöy, ett kuriosum att
det stavas på norskt vis) går det faktiskt också att
tälta.

Vasholmarna

Vasholmarna
Vasholmarna, i den mycket speciella
Gåsö-arkipelagen, är spännande i sig och
har ett fantastiskt läge.
Landningen får ske bland stenar och
tältplatsen kräver tält som kan stå med
bara någon enstaka markpinne. Alltså en
smula kärv plats - men spektakulär!

Nödradiosändare
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Sida nr

Smögholmarna
Stegelholmen
Stora Dyrön
Stora Björnholmen
Stora Bockholmen
Stora Farholmen
Stora Harholmen
Stora Kornö Brevik
Stora & Lilla Kråkholmen
Stora Risholmen
Stora Varholmen Tjörn
Stävö
Svarten
Söskär
Tjällsö Vrakeviks huvud
Tjörn Björnshuvudet
Toftö
Tviklippan
Vallerö
Vasholmarna

39
39
40
40

De flesta tältplatser ger lä bara för
vissa vindar. Välj tältplats efter rådande
och väntad vind.

Tältplatserna har valts så, att de ligger
utanför fågel-och sälskyddsområden
samt utanför naturreservat med campingförbud. Vidare finns de i huvudsak
i obebodda områden. Det är alltså
tillåtet för enskilda att använda tältplatserna med hänvisning till allemansrätten, men också med denna rätts
begränsningar. Tältplatserna är på
inget vis "upplåtna". Om en grupp
större än en normal familj ämnar slå
läger, ska markägaren tillfrågas.
Läs om Allemansrätten på sida 15.

Portage Björholmen
Portage Mollön
Portage Sörviksnäset
Portage Tången

Platsens namn

(i bokstavsordning)

Tältplatser i området Marstrand - Lysekil
Platsens namn
Assholmen
Blåbergsholmen
Bläckhall
Brandholmen
Brattön
Brunnefjälls holme
Bråtö
Danholmen
Dirhuvudet
Dirhuvudholmarna
Fågelskär
Galterö
Gräsholmen, Mitre
Grötå Holme
Hjälm
Hjältön
Hjärterö
Hundholmen
Hälsö
Högholmen
Jonsborg
Katten
Korsviken syd
Koön
Kälkerön
Lavön Soldatevik
Lilla Dyrön
Lindholmen Gullmarn
Lyr Nöddja
Lövön
Mollön
Norra Björnholmen
Norra Kockholmen
Orust Djurnäs
Orust Halse nabb
Orust Kungsviken
Otterholmen
Oxholmen
Rersholmen
Råön
Räbben
Skaboholmen
Slubbersholmen
Småholmarna Gullmarn
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Tjällsö

Tjällsö Vrakeviks huvud
I den karga Gåsö-skärgården är det
sannerligen inte lätt att hitta grästältplatser, men här är faktiskt en. Tjällsö
är välbesökt av båtfolket, men de ligger
i regel på östra sidan.
Det något ödesmättade namnet syftar
inte på att båtar blir vrak här, utan på
att allehanda drivgods (vrag på bohuslänska) ofta samlas i viken.
Landningen OK men lite sumpig vid
lågvatten. Tälta på en av gräsplättarna
omedelbart väster om själva landningsplatsen.

Tjörn Björnshuvudet

58° 14.321 N
11° 22.999 O

Storö

Tjörns norra strand erbjuder många möjligheter till läger, här är ett stort
område med plats för ett helt kompani. Kreatur betar, alltså viss risk för
spillning.

Björnshuvudet

Sandstrand för kajakerna, mjukt och plant gräs för tälten.
58° 03.812 N
11° 33.035 O

Tjörn
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Vandrarhem

och liknande logimöjligheter

Bassholmens vandrarhem

Namn

0304-500 24

0522-65 13 08

Telefon

i bokstavsordning

Ellös Kon-Tiki Dykcenter

0304-309 13

0522-152 00

0304-573 44
Gustafsbergs vandrarhem

0304-560 30

0304-510 30

Henån Hotell Henån

0522-291 84

Ellös Sjögården

Käringön Cap Caprifol

Gullholmen Skottarn

Ljungskile Ulvön

0303-600 10

0523-797 51

0304-211 75

0523-152 33
Marstrand Båtellet

Lysekil Dive in Dykcenter

Mollösund hEmma

0304-211 08

Lysekil Strand

Mollösunds Värdshus

0304-60 10 00

0304-209 99

0304-67 20 05

0304-67 28 55

Nösund Nösundsgården
Rönnäng Fisklådan

Pater Noster Hamnerö
Rönnäng Hotell Tjörngården

0522-65 01 90

0304-67 41 54

0304-67 71 98

0304-375 25

Rönnängs vandrarhem
Skärhamns Dykcenter

Rörbäck
Slussens Pensionat

0303-77 00 80

0303-77 77 02

0303-821 20

Stenungsund Getskärs Turistby
Stenungsund Tollenäs

0304-503 80

0304-511 00

Stenungsund Stenungsögården
Stockens Camping

Visar plats för en Sopmaja, dvs
torrtoalett och sopstation

Exemplet här ger alltså gott lä för vind
från syd, sydväst och väst, något
mindre lä för vind från sydost och
nordväst, inget lä för övriga vindar.

Mörkgrå zon = Bra vindlä
Ljusgrå zon = Visst vindlä

Anger platsens vindlä

Utmärker lämpligt landningsställe,
position lat/long enligt WGS84

Teckenförklaring

Stocken Tofta Gård

N

TC

5

P1
Sändare:

Väderprognos
via FM-radio

Göteborg 89,3 MHz
Uddevalla 89,9 MHz

kl 0555 Sjö + land + vattenstånd
kl 0655 Land med kort 5-d prognos
kl 0755 Sjö + land
kl 1300 Sjö + land
kl 1555 Sjö med 2-d prognos
kl 2150 Sjö + land med 7-d prog. för
land
_________

Väderprognos via VHF, se sida 7

Stävö

58° 05.628 N
11° 36.073 O

Stora Varholmen

58° 00.060 N
11° 31.512 O

Stora Varholmen Tjörn
Lite av en nödtältplats, men läget
och utsikten är det inget fel på.
Och behöver man inte skydd för
storm utan bara för en sommarbris,
sover man säkert gott även här.
Landningsplatsen är stenig
men brukbar. Tältplatsen är
inte helt jämn och sluttar
dessutom en smula. Men
man kan ju inte få allt...

Stävö
Fin och skyddad lägerplats i den
spännande norra delen av Stigfjorden.
Otroligt skådespel när kvällssolen lyser
på den pampiga bergväggen på
intilliggande Hjälm.
Landning på sandstrand, jämn
och mjuk tältplats.

34

Bläckhall

58° 18.723 N
11° 23.008 O

Bläckhall

Öns dramatiska SV-vägg kan
ge intryck av att det är svårtillgängligt, men på andra sidan
finns en alldeles utmärkt plats.
Missa inte en promenad till
öns topp, det är inte så svårt
och utsikten är fantastisk.

Brandholmen

Landningen är lätt. Tältning
kan ske på mjukt och slätt underlag.

58° 04,820 N
11° 33,663 O

Brandholmen

Den vackra och för kajaker
lämpade Stigfjorden är ganska
välförsedd med tältplatser, men
de flesta ger bäst lä för sydliga
ovch västliga vindar. Skulle man
råka ut för vindar mellan ost och
syd, är Brandholmen ett gott val.
Ön är även i övrigt fin, härliga
badklippor och bra utsikt.

Landa på strand av grus och sand,
tälta på slätt och torrt gräs.

7

Stora
Harholmen

58° 14.177 N
11° 33.792 O

Stora Harholmen
Småtrevlig ö vid södra inloppet till sunden
mellan Bokenäs och Skaftö. Inget märkvärdigt, men bra tältplats vid ett avsnitt
som inte är översållat av sådana.

Stora Kornö

Härligt läge, fina bad. Vackert klapperstensfält. Märkliga klippformationer strax norr om landningsplatsen,
se t. ex. "Den stora stenormen".

Stora Kornö Brevik

Stranden är visserligen lite
stenig, men ändå inte svår
att landa på. Tältplatsen är
hyfsat jämn och torr.

58° 17.690 N
11° 22.774 O

Breviks skär
(OBS sälskydd)

Bra att ha en tältplats som lämpar
sig för ostliga och nordliga vindar.
En smula långt mellan stranden och
den läigaste platsen, men vid lättare
vindar kan man också tälta närmre
vattnet.
OBS: Sälskyddsområde alldeles intill.
Titta gärna men respektera förbudet
att komma nära.
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Bråtö

Danholmen

58° 06.556 N
11° 25.671 O

Landningen är något lerig på vissa ställen, stenig på andra. Bästa landningen
där röda pilen visar positionen. Tältplatserna bra, men man får räkna med
kreaturspillning. Öns västra sida är särskilt fin, den vackra passagen
Kråkesundsgap kan
beses på nära
N
håll (gå till nordvästra udden).
En kolerakyrko58° 06.004 N
11° 27.680 O
gård från 1800-talet
finns mitt på öns
Bråtö
östra del.

Danholmen

Fina vatten runtom gör att man gärna
drar sig till Danholmen, och tältplatserna
är helt OK, även om viken är lite dyig.
Landning sker bäst på klippudden mitt i
viken.

Landningen alltså inte helt lätt, men möjlig.
Tältningen bra om än en aning sluttande.

9

Stora Dyrön

Stora Björnholmen

Kf
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58° 12.511 N
11° 30.986 O

57°56,007 N
11°37,145 O

.
F.d

Stora Dyrön är mycket naturskön, trots att den också
har en relativt stor bebyggelse. Här på östra sidan
stör man dock ingen, och har själv lugn och gott lä.
Den gamla krigsförtöjningsplatsen lockar en och annan
fritidsbåt, men knappast mängder.

k
ds
un

Bra strand, slät och jämn tältplats. Gångavstånd till
samhället, med sommaraffär/kiosk - följ skyltad stig!

rns
Bjö

Stora Björnholmen

p

Björnsundskanalen var liksom Sotekanalen ett AK-arbete, avsett att ta hand om 30talets arbetslöshet och samtidigt göra samhällsnytta. Kanalen byggdes 1937-43, och
är en del av en lång, skyddad och belyst led för småtonnaget. Kanalen stoltserar också
med Sveriges starkaste tidvattenströmmar, över 4 knop vid springvatten.
Landningen är sand, men lite lerigt vid lågvatten. Tälta på acceptabelt jämnt gräs.
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58° 06,489 N
11° 49,152 O

Galterön

Galterön

Fågelskär

En spännande, lite magisk ö i yttersta
havsbandet. Känd för att talrika fartyg
förlist mot dess klippor. Se upp för
starka strömmar runt ön, framför allt
på insidan.

Det går att landa vid den södra markeringen, men är betydligt lättare vid
den norra. Den sydöstra tältplatsen
är bäst skyddad, men börjar bli lite
förbuskad. Den nordvästra är vackrast
och mest inbjudande.

11

Här är man helt nära
tät bebyggelse och
trafikerad farled, men
ändå hyfsat ifred.

58° 06.463 N
11° 20.755 O

Landa på sand och
grus. Tälta på slätt och
torrt gräs. Vid mycket
starka vindar kan man
söka sig upp i skogen.

Fågelskär

Slubbersholmen
Ön är välbesökt, kan bli för mycket folk.Vindlä högst begränsat. Men sandstranden
är så vacker, och det är ängen ovanför också, att man är beredd att strunta i sådant.
Trots sina begränsningar som lägerplats, är Slubbersholmen alltså en verklig pärla.

TC

58° 03.672 N
11° 26.915 O

t
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Bokenäset
Getevik

Mollön
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Varning för inblåsningsrisk: Redan vid måttlig vind SW-NW blir det rätt krävande
att ta sig härifrån. I sådant läge går det att med vissa strapatser portera kajakerna
över Mollön.

Slubbersholmen

Småholmarna

Småholmarna Gullmarn
Lockande ö med vackert läge, kvällssol och morgonsol på samma platser.
Lätt att landa mjukt, även tältningen
kan ske med enkelhet. Vindskyddet
är oftast helt tillräckligt.

58° 16.484 N
11° 30.209 O
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Hjälm lägger man nog mest
märke till för dess dramatiska
nordvästvägg, över vilken man
ibland kan få se havsörnar
sväva. Men det finns också
lägre och landningsbara
partier, i norr såväl som söder.
NO: Landa på sandstrand,
grästältplats för ett helt
kompani.
SV: Landa på sand eller grus,
tälta på liten gräsplats.

Hjälm

Hjältön

En fantastisk ö, med vackra sandstränder och mycket fin barrskog,
viss urskogskaraktär. Andra områden med fin bokskog och
öppen betesmark.
Lätt att landa och tälta. En
plats för alla väder. Vid
ostlig vind, missa inte den
fantastiska platsen
längst i sydväst!

TC

TC

Hjälm

58° 05.304 N
11° 36.164 O

58° 05.869 N
11° 37.228 O

Hjältön

58° 15.266 N
11° 36.793 O

OBS: Totalt eldningsförbud enligt markägaren (skogen är känslig och eldfängd),
som i övrigt är positiv till kajakfolk. Hjälp
oss se till att han förblir det!
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Såväl landningsplats
som tältplats lämnar en
del övrigt att önska, men
de är fullt brukbara och
njutbara.

Vid ett vackert sund hittar man denna lilla plats.
Ön är i övrigt ganska tätt
bebodd, men här stör
man ingen och blir knappast själv störd.

På Rersholmens landningsplats slipper man leran. Tältplatsen är riktigt bra.

Bra alternativ om det är lågt
vatten, och alltså svårt att landa på den närbelägna Lilla
Dyrön. Rersholmen är dessutom vacker och inbjudande.

Rersholmen

Råön

57° 56.598 N
11° 40.347 O

Rersholmen

58° 09.797 N
11° 24.333 O

Råön
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Allemansrätten och dess begränsningar

Fåglar och sälar
Ge akt på djurens beteende. Uppträder de aggressivt, är du för nära.
Håll undan för fågelkullar på vattnet, gör en
tydlig lov så de ser din avsikt. Vissa fåglar, t.ex.
svanar, blir mycket stressade om du inte ger dem
fri startsträcka, dvs uppvinds.
Råkar du skrämma upp en ruvande fågel,
lämna genast platsen.
Håll väl undan för sälar på land och paddla
ej rakt mot dem. Undvik också hastiga rörelser
och starka ljud. Knubbsälarna får ungar under
sommaren, visa då extra hänsyn.

Naturskydd
Respektera regler i naturreservat och andra skyddade områden. OBS att det finns fågel- och sälskyddsområden med tillträdesförbud delar av
året (vissa t.o.m. hela året), och att detta förbud
avser även det närmaste vattenområdet.

Sopor
Ta med dig hem det du tog med dig ut! Sortera
soporna och lämna dem vid någon av källsorteringsanläggningarna längs kusten.

Toalettbesök
Använd offentliga toaletter (t.ex. i gästhamnar)
du råkar passera. Utnyttja de torrdass som finns
på många ställen i skärgården. Om toalett saknas,
gräv eller stena ner fast avföring och papper
ordentligt.
Tänk på Trampregeln: En annan människa
ska kunna gå över platsen du använt utan att
riskera att trampa i dina lämningar. För att undvika
lukt på tätt använda ställen, urinera direkt i havet
eller nedanför högvattenlinjen.

Allemansrätten innebär i princip att var och en har rätt att fritt ströva i skog och mark,
även när den är privatägd, så länge det inte skadar någonting eller stör vare sig människor eller djur. Men det finns begränsningar du måste respektera.

Rätt att passera
Du får gå i skogen, ängen eller på en skärgårdsö,
men inte på åker eller plantering, inte heller över
någons hustomt.
Du får färdas över annans vatten med båt och
du får bada i vattnet.

Plocka vilda bär
Du får plocka vilda bär och svampar, men inte
odlade grödor eller fridlysta växter.

Elda, men med stor försiktighet
Att elda är i princip tillåtet, men du är skyldig
att tillse att ingen skada uppkommer. Det är tilllåtet att ta omkullfallna döda träd och kvistar på
marken till bränsle.
Du är alltid helt ansvarig för konsekvenserna
av eldandet. OBS helt ansvarig. Under sommaren utfärdas för övrigt ofta generellt eldningsförbud i stora delar av landet.
När eldning är tillåten och lämplig, använd
befintliga eldstäder eller gör liten eldstad på
stranden nedanför högvattenlinjen. Du får inte
elda på klippor men inte heller direkt på gräsmark.

Tälta
Att tälta ett dygn går bra, även på annans mark,
förutsatt att marken inte är hustomt eller odlad
mark. OBS att detta gäller enskilda, ej grupper.
Grupper större än en normal familj ska inhämta
markägarens tillstånd. Du måste alltid hålla dig
utom synhåll för boningshus. Du får inte heller
blockera vägar/stigar som markägaren använder.
Gräs behöver återhämta sig efter att ha nedtryckts av tält. Undvik platser där det stått ett tält
natten innan. Slå läger så långt från andra tältare
som möjligt.
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Orust Halse nabb
Orust

Orusts sydöstra spets är ett populärt ställe
för sol och bad, men när kvällen kommer
får den som vill tälta i regel vara ensam här.
Utmärkt landningsplats, bra tältplats med
gott lä i gles tallskog. Gillar man blåmusslor,
kan dessa med fördel plockas på berg58° 07.220 N
uddens östra sida.
11° 49.328 O

58° 13.910 N
11° 35.046 O

Orust Kungsviken
Alldeles utanför Kungsviken, men ur sikte för
bebyggelsen, finns denna mini-tältplats. Läget
är skojigt, nästan som en klipphylla, men helt
OK för ett ensamt tält.
Landningsplatsen är bra. Vindlä som synes
en smula begränsat, men det är ju inte alltid
det behövs mer.

Kungsviken

24

Halse
nabb

Orust

Musselbank

Jonsborg

Jonsborg

57° 56.863 N
11° 41.381 O

Katten

Bra landningsplatser på sand
eller grus. Tältning på jämnt
gräs.

Ön nyttjas i första hand av
får, och paddlare måste visa
dem mycket hänsyn. I den
sydöstra viken, välj plats vid
vattnet nära vikens uddar.

Härligt läge alldeles nära det beryktade Islandsberg,
men ändå med gott skydd - Jonborg är en fin plats,
som ligger där man ofta bäst behöver den.

58° 11.726 N
11° 25.404 O

Katten

Välbesökt ö, kan bli för mycket folk. Men
annars är här fint och vackert, och de
flesta andra besökarna brukar ge sig av
framåt kvällen.

Det är lätt att landa i den fina
viken på ostsidan, tältningen
ger inte heller några problem.
Varning för kraftiga svall
från den intilliggande farleden, där mycket stora fartyg
ibland passerar med rätt hög
fart.
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Den närliggande Slubbersholmen är ofta lite väl
mycket besökt, men troligen är denna plats ledig.
Tältplatsen som sådan är
väl bara ordinär, men
utsikten! Men utsikten!
Landa på sand och grus.
Tälta på mjukt och hyfsat
jämnt underlag.

Norra Björnholmen

e

Mollön väst

Pulsholmen
ag
pa
ss

ge
n
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Mollön

58° 05.437 N
11° 39.354 O

58° 03,900 N
11° 26,856 O

Landningen kan ske ganska enkelt,
det är snälla stränder om än en smula
tvärdjupa. Gott om plats för många tält
mellan träden, på hyfsat slätt underlag.
Utomordentligt vindlä för allt utom
nordost, men även för denna vind kan
visst lä hittas.

Fin och inbjudande ö i det inre av Stigfjorden.

Norra Björnholmen

In

Kälkerön

Kälkerön

58° 04.475 N
11° 33.638 O

Ligger inom naturreservat, men tältning är tillåten. 58° 04.643 N
11° 34.219 O
Mycket naturskön och fin ö, med intressanta bolämningar. Dramatiska klippor blandas med
lummiga partier. Missa inte att bese den vertikala
sydvästväggen! Oftast mycket båtar i
stora viken på sydöstra sidan,
men resten av ön är i regel
ledig för kajakfolket. Huset
bebott endast sommartid.
Bra landningsplatser och
utmärkta tältplatser på flera
ställen. Ön betas av får och
ibland även av nötkreatur, så
man får räkna med en hel del
spillning.

Råön

58° 09.533 N
11° 24.714 O

Lavön Soldatevik

Enligt lokal tradition ska här ha stått
en drabbning mellan svenska och
danska soldater, därav vikens namn
Med den saken må det vara hur som
helst, men här är fint att slå läger,
särskilt om vinden är nordlig eller
ostlig.

Kreatur betar ibland här, visa dem
hänsyn.

Landa lätt på fin och mjuk strand.
Tälta på mjukt gräs alldeles nära
vattnet eller 50 meter längre upp,
där en liten kulle är torr och fin även
vid hårt regn.
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58° 04.376 N
11° 34.337 O
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2

Marina

58°03,955' N
11°27,942' O

58°02,802' N
11°30,979' O

Björholmen

58°03,188' N
011°31,312' O

Portage vid Björholmen

Kråkefjorden utanför Tjörn/Lyr
kan få besvärlig sjögång vid frisk
västlig vind. Man kan då undgå
vågorna genom att portera vid
Björholmen, förslagvis i kombination med att gå öster om ön
Lyr och portera även vid Tången

Mollön

Västlig vind ger snabbt besvärlig
sjögång utanför Mollön. Om du är i
viken på västsidan, kan du välja att
portera till öns insida. Du måste bära
(ej rulla på kajakvagn), men det är
bara 460 meter.

58°03,907' N
11°27,475' O

Portage över Mollön

Sträckan på land är 830 meter,
på slät och bra väg.
Den södra sjösättnings- eller
landningspunkten är precis öster
om bron.

Slubbersholmen
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Gullmarn sägs vara Sveriges enda riktiga fjord,
alltså med grund tröskel och stora djup där
innanför. Men mellan Gullmarn och Soten finns
därtill Brofjorden och Åbyfjorden, även de sevärda och med många fina partier. I Gullmarns
inre del finns flera intressanta öar. I Brofjorden
finns raffinaderi och oljehamn, men också det
vackra naturreservatet Ryxö.

Vidare norr därom kommer den ökända passagen
förbi Islandsberg, en kort sträcka som är öppen
mot sydväst och väst. Där är besvärlig korssjö
och spegelsjö även vid måttligt väder. Vill man
undvika passagen, kan man ta de inre rofyllda
lederna innanför Skaftö; Snäckedjupet eller
Malö Strömmar och Nordströmmarna. En
omväg om man ska norrut, men mycket vackert
och skyddat, en väg fullt värd att väljas även
om vädret inte tvingar. Särskilt rekommenderas
ön Bassholmen, med fina marker, intressant
båtmuseum och vandrarhem. Trotsar man
Islandsberg får man som belöning istället vistas
i den vackra arkipelagen runt Gåsö. På väg
norrut är det här den berömda rosa graniten först
blir allmänt förekommande. Missa inte att titta
på Sillebyssan vid Stenskär, kanske kustens
allra mjukaste runda klippor, som ger
associationer till något helt annat än kajakpaddling

om man väljer det skyddade Bockholmshålet.
Vid gott väder kanske man drar sig utåt öarna
runt Käringön och Vallerö, kargt men vackert.
Skyddad led finns också, förbi Porsnäs udde
och sedan innanför Härmanö. Härmanörännan är sommartid ofta full med båtar, med
kajak eller liten båt kan man ta den lugnare
vägen innanför Råön, förbi samhället Stocken.
Härmanö är i sig mycket sevärd, i synnerhet
"kajakarkipelagen" i naturreservatet på den södra,
obebodda delen. På den norra finns samhället
Gullholmen.

Marstrand-Lysekil: Här börjar det
Marstrand till Orust
Visst finns det fina områden söder om
Marstrand, men på något vis känns det som
om det "riktiga" Bohuslän börjar här. Åt nordost
finns Lilla Dyrön, Älgön och Brattön, som
skapar ett eget litet innahav. Åt nordväst kan
man söka den spännande Pater Nosterarkipelagen. Man kan förstås också dra vidare
upp genom Bohuslän. Är vindarna friska, kan
man undgå det mesta av Marstrandsfjordens
sjögång genom att slinka ut genom Albrektssunds kanal och därefter ta sig norrut genom
Mittsund eller Instö ränna. En fin passage,
som man kan ta även bara för dess egen skull.
Efter Marstrandsfjorden har man på västra
sidan av Tjörn samhällen som Skärhamn och
Rönnäng, samt en rik och omväxlande arkipelag.
Den är tämligen tätt bebodd och trafikerad, men
en farkost med ringa djupgående har inga
problem att hitta avskildhet, om sådan önskas.
En vacker inre led genom Hjärterösund ger
bra skydd även vid hårt väder, de yttre lederna
förbi Vannholmarna eller innanför Flatö kan
brukas vid mindre sjögång.
Härön ger också val mellan yttre och inre väg.
Den inre, Kyrkesund, är pittoresk och skyddad.
På utsidan är dock också fint, på själva Härön
och på t.ex. Altarholmen väst därom. Norr om
Härön kan man om så önskas vika av till Stigfjorden, vattnet mellan Orust, Lyr och Tjörn.
Stigfjorden är ett högst sevärt naturskyddsområde, med många grunda delar där bara
kajaker, kanoter och roddbåtar kan färdas. De
grunda vikarna är stadigt tillhåll för många
vadarfågelarter.
Orust till Lysekil
På västsidan av Orust finns samhällen som
Mollösund och Hälleviksstrand, men också
fin skärgård med otaliga öar. Den korta men
elaka passagen förbi Kråkesundsgap kan duckas

4

Toftö

En av de många fina öarna utanför västra Tjörn.
Lite knöligt att landa, men sedan blir det bra,
med släta och mjuka tältplatser. Välj plats efter
vindriktning.

Toftö

Tviklippan

Skogklädd och snäll ö strax väster om Orusts
nordligaste punkt. Bygdens ungdomar använder platsen en del, men långt ifrån varje kväll
ens under sommaren.

Lätt att landa, mycket fint att tälta på torr och
slät mark. För att göra det hela ännu
bättre finns en Sopmaja, med
torrdass och soptunnor.

Eldstäder finns, men var extra
försiktig med elden, då ön
har skog och barrtäckt
mark.
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57° 59.953 N
11° 31.924 O

Tviklippan

TC

58° 17.855 N
11° 40.947 O

Assholmen
Inte den bästa av tältplatser, men fullt OK
och belägen i ett område där det är lite glest
med övernattningsställen. Utsikten över farled
och fjord väster om ön brukar fascinera.
Landningen något stenig, så även tältningen,
men fullt brukbart.

Blåbergsholmen

Assholmen

58° 08.727 N
11° 24.037 O

Välbesökt ö, kanske lite väl nära bebyggelse (Kristinebergs marinbiologiska station alldeles intill). Men platsen är fin, och
innehåller möjlighet att finna lä vid de flesta vindar.

58° 15.170 N
11° 26.567 O

Blåbergsholmen

Bra landningsplatser och utmärkta tältplatser.
Sundet söder om ön kan vid
lågvatten vara ofarbart
även för en kajak.

6

Ett litet skär mitt i havet - ringa
skydd, men spektakulär
placering. Förvänta dig ingen
nåd av vädret här, och var
beredd på starka strömdrag runt
ön.
Men en stillsam sommarkväll
kan man njuta av de vackra
vattnen, en liten sandstrand och
en fin skalbank att tälta på.

Landa på sand eller plan klippa,
tälta på skal.

Söskär

Svarten

Svarten

Söskär

Vacker säregen ö, med rikt fågelliv. Mycket
flata hällar även under vattnet. Olämplig vid
risk för starka vindar, då såväl tillfarten som
lägerplatserna saknar bra skydd.
Kanadagässen älskar denna ö,
det medför en hel del spilling
just där man vill tälta.
Landningsmöjligheter goda (fast den södra viken
är sumpig vid lågt vatten)
tältplatserna mjuka och
bra men som sagt med
begränsat skydd.
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58°5,096' N
11°20,456' O

58° 04.273 N
11° 25.814 O

Brattön
Anmärkningsvärt hög och imponerande
är denna ö - missa inte de ovanliga
sluttande klippfältet i väster. På det hela
taget mycket av allt, här på Brattön.
Landa på grusstrand med gott om
plats. Tälta på slätt och torrt
gräs, plats för många tält.

Brattön

58° 15.913 N
11° 47.528 O

Brunnefjälls
holme

58° 18.319 N
11° 46.678 O

Brunnefjälls holme
Vänlig och inbjudande ö på insidan
av Orust. Erbjuder bra landning och
lägerplats i ett område där det är lite
glest med sådana. Många badande
dagtid om sommaren, men framåt
kvällen får man oftast vara ifred. Och
skulle det bli för mycket av vildmarkslivet, är det nära till Slussens
Pensionat, med utmärkt mat och
blues...
Landa på sand eller grus, tälta på
torr och jämn mark.

8

Stora
Kråkholmen

58° 04.580 N
11° 38.481 O

Lilla
Kråkholmen

58° 04.499 N
11° 38.216 O

Stora och Lilla Kråkholmen

Kråkholmarna, som ligger nästan
längst in i Stigfjorden, är mycket
fina och inbjudande. Skojig liten
plats på Lilla Kråk, något större
plats på Stora Kråk.

Se klipporna här!

Ovanliga och vackra färgstråk i
klipporna på Stora Kråk, helt
nära den södra av de angivna landningsplatserna.
Landa på bra stränder
och tälta i gott lä av
branta klippor.

Stora
Risholmen

Stora Risholmen

Fint läge och vacker ö, bra som vilopunkt
innan man ger sig i kast med passagen
förbi Islandsberg. Intressant krigskyrkogård
på öns södra del (ungefär där det står
Ris... i skissen), med gravstenar från såväl
Jutlandsslaget under 1:a världskriget, som
från 2:a världskriget.

Landing på sandstrand utan problem.
Tältplatsen är i enklaste laget, inte
särskilt jämn, men den är brukbar.

58° 10.975 N
11° 25.096 O
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Nära bebyggelse, men ändå
avskilt, finns denna plats på
fastlandet innanför Orust.
Platsen nyttjas av många tältare och är en smula sliten.
Men fint är det ändå, och de
härliga badklipporna tål utan
tvekan många fler besökare.

Dirhuvudet

58° 11.447 N
11° 51.391 O

Dirhuvudet

Landa på bra strand av grus och sand.
Tälta på jämnt och torrt underlag.

Inbjudande öar, som trots närheten till
fastlandet och samhällen, ger lite vildmarkskänsla. Sommartid en hel del daggäster, men de försvinner ju framåt
kvällen.

Dirhuvudholmarna

En generöst stor tältplats
med fina sand-/grusstränder.
Hög terräng i öster samt en
del skog ger bra vindskydd.

Dirhuvudholmarna
58°12.162 N
11°51.589 O

10

Lilla
Bockholmen

Mk

Stora Bockholmen

58° 06.429 N
11° 47.761 O

Lilla Farholmen

58° 05.707 N
11° 28.449 O

Landa på sand eller grus
utan problem. Tältplatsen
är inte kustens slätaste,
men den är helt brukbar.

Tar man smygvägen förbi Kråkesundsgap
och går det s.k. Bockholmshålet, passar
det fint att stanna på själva Bockholmen.
Öns västsida ger falskt otillgängligt intryck,
runt hörnet finns en låg strand.

Stora
Bockholmen

Stora Farholmen

Rikt fågelliv, framför allt ejder, på grund

av omkringliggande musselbankar. Även
i övrigt är platsen intressant och
inbjudande.

Bästa TP

Stora Farholmen

Snälla stränder för landning, idealiska
tältplatser i gles tallskog. Dock
förekommer visst störande
buller och ljus från Stenungsund. Även svallvarning,
farleden går nära. Sommartid
mycket folk soliga dagar, men

de stannar ju sällan över natten.
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Mittre Gräsholmen

Gräsholmarna ligger oskyddat
men lockande, rakt utanför den
fruktade Islandsbergspassagen.
Öarna är kala och mest tillhåll
för vitfågel. Vindlä? Glöm det.
Men när vädret tillåter är det
härligt att vara här ute.

Gräsholmen

58° 59,060 N
11° 07,954 O

Fastland

Landa på sand/grus, bär upp
kajaken till skalbanken. Tälta på
hyfsat jämnt om än något
sluttande gräs.

58° 09.423 N
11° 51.495 O

Grötå Holme

Grötå holme
En trevlig liten ö, i en trakt där tät
bebyggelse gör många stränder
upptagna. Här finns dock
inga hus, och man kan tälta
relativt ostört. Bra badklippor
på öns västsida.
Landningsplatsen närmast
tältplatsen är den stenigaste.
Det är bättre att dra upp på
någon av stränderna i sundet
mot fastlandet.

12

Smögholmarna

Smögholmarna är ännu en personlig favorit. Här finns
flera tältplatser med hyfsat lä, här finns massor av små
sund och passager för spännande paddling.
Utsikten från öns höjder är härlig. Visst
är här ofta många fritidsbåtar, men det
är gott om plats och inte svårt att hitta
avskildhet. Som extra bonus finns en
Sopmaja.

Smögholmarna

58° 03.598 N
11° 30.552 O

TC

Landningen bra men lite sumpig vid lågvatten. Tältning kan
ske på slät och torr mark. Lä
kan hittas för alla vindar, man
får förstås välja tältplacering
efter vindriktning.

Stegelholmen har dramatiskt
branta klippsidor, men är också skogklädd och inbjudande.
Ön är populär bland allt båtfolk, men det finns i regel plats
även för enskildhet.

Stegelholmen

Allt detta gör att man kan förlåta ön
dess något mindre inbjudande landningsplatser. De bägge ostliga innebär landning på klippa, den
sydliga erbjuder sand men ger
långt att bära grejorna till tältbar
mark.

Stegelholmen
58° 15.103 N
11° 34.602 O

TC
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Hjärterö
Tältplatsen är stor men ej så skyddad.
Ön är populär bland det övriga båtfolket och därför välbesökt, det kan bli
för mycket människor ibland.
Landningen OK, tältplatsen perfekt
(om man bortser från att det inte är
mycket till vindlä).

57° 58.536 N
11° 31.581 O

Hjärterö

TC

Räbben

Räbbehuvud

Räbben

En av de personliga favoriterna,
mest på grund av en dramatisk
klipphylla strax norr om tältplatsen,
en hylla där man kan sitta och äta
middag medan man betraktar
solnedgången.

I viken har hittats ett människoskelett, troligen ett offer för de
vrakplundrare som härjade här på
1700- och 1800-talen

Landningsplatsen är bra och lätt att
använda. Tältplatsen är torr, plan
och jämn.

Just där Kyrkesund slutar och
Kråkerfjorden börjar finns denna
trevliga plats, där man kan tälta,
bada och vandra på den kuperade
och vackra ön.

27

Härön

58° 01.573 N
11° 29.027 O

Skaboholmen

58° 02,466 N
11° 29,661 O

Skaboholmen

Ligger inom naturreservat, men tältning
är tillåten. Vackert läge, fin utsikt. Fantastisk klipphäll på västsidan,
bra för bad.

Landaning på hällar bland stenar,
bär upp kajakerna ett stycke, då
mycket svall förekommer.
Tälta på slät, torr och
ganska jämn mark.

Hundholmen

Mycket vackra klippformationer på
västsidan. Farleden på ostsidan inbegriper det s.k. Jungfruhålet, en av
kustens trängsta passager. Där kan
bjudas på intressanta uppvisningar i
båtmanövrering...

58° 04.179 N
11° 33.429 O

Hundholmen
Landningsplatsen är
inte den lättaste
(stenig), men har man
väl tagit sig iland
går det bra att bära
upp kajaken till mjukt
gräs.

14

Hälsö
58° 05.476 N
En vacker och spännande ö mitt i Stig11° 37.139 O
fjorden. Kanske mest känd som födelseplats för Hälsö-Johannes, en rånmördare
som under slutet av 1800-talet avrätta- 58° 05.146 N
11° 36.481 O
des på Orust.

Hälsö

Högholmen

TC

En f.d. kvartsitgruva finns
att bese. Pilgrimsmusslor
utanför den
nordöstra
sandreveln.

Högholmen ligger mycket lägligt, i ett annars tältplatsglest område. Stränderna är delvis rätt leriga, men det
finns även bättre fläckar. Tältningen är lyxig, men kreatur
medför en hel del spillning. Visa kreaturen hänsyn.

Högholmen

Förutom de angivna tältplatsen kan man
slå upp tält längst in i stora viken nordost
därom, vid sopmajan, men där är ofta
en del annat båtfolk. Det är relativt lätt
att landa på alla ställen, tältplatserna är
också riktigt bra. Genom att välja plats
kan man få lä för vilken vind som helst.

Råholmen

58° 13.014 N
11° 31.928 O

16

Otterholmen

Otterholmen

Vacker ö alldeles innanför Mollön. Trots
läget intill farleden får man nästan alltid
vara ensam här.

Oxholmen

Det är inte helt lätt att landa (klippa),
men det går. Tältningen bjuder i sig inte
på svårigheter, men det är en bit att
bära från landningsplatsen.

58° 03.919 N
11° 29.511 O

58° 13.407 N
11° 51.650 O

Oxholmen

En lummig och inbjudande ö, man
har svårt att låta bli att stanna till.

Landningen är lätt, möjligtvis kan det
vid extra lågt vatten bli lite för lerigt. Men vid normalvatten kommer man ända intill fast och
snäll strand.

Grönt och lätt att slå läger, gott om
plats. Det finns ett sommarhus nära
tältplatsen, men man kan placera sig
så att man inte syns och stör.

25

Korsviken syd
Under färden längs Orusts insida finns
många små strandplättar att stanna på,
men de flesta är upptagna av sommarstugor. Här är en ledig, på fastlandssidan. Mycket fina badklippor.
Korsviken

Varning för den jordkällare som
finns intill tältplatsen, och som
kan locka till undersökning. Har
den inte redan rasat, så gör den
det snart.

Stenig men brukbar landningsplats.
Tältplatsen är inte stor, men slät och
bra.

Trevlig plats alldeles intill farleden,
men ändå lugnt. Vid Skaboholmen
ligger ofta många båtar (där finns en
Sopmaja), men Koön kan bara kajakfolket nyttja.

Koön

58° 10.910 N
11° 51.381 O

Landningen är lätt på strand av
grus och skal. Tältplatsen lutar en smula,
men inte värre än att den fungerar.

58° 02.138 N
11° 30.107 O

Varning för svall från fartygstrafiken
- lyft upp kajaken ordentligt!

Skaboholmen

Ej passage
vid lågvatten

Koön

18

Norra Kockholmen

Norra Kockholmen

58° 12.812 N
11° 21.834 O

En exotisk pärla längst ut i Gåsö-arkipelagen.
Här ska man inte vara om vädret är hårt,
men andra dagar är det verkligen fint.
Landingsplatsen är brukbar,
inte mer. Tältning sker i en
musselskalbank, vilket visserligen ger en del prassel,
men å andra sidan perfekt
dränage vid regn.

Begränsat vindlä gör att platsen som sagt inte lämpar sig
för hårt väder.

Orust Djurnäs

Orust Djurnäs

58° 09.484 N
11° 50.605 O

Trots närhet till bebyggelse får man vara ifred här, möjligtvis
bortsett från en och annan badare dagtid.

Stor fin sandstrand, där det är lätt att landa. Gott om plats
för flera tält på slät och torr mark.

23

Lindholmen Gullmarn
Tjuvsundet är en trevlig genväg, dock
inte farbart när vattenståndet är extra
lågt. Vid sundet kan man tälta på dess
norra sida.

Tju
vsu
nd

Mk

Lindholmen

58° 15.844 N
11° 29.813 O

Skaftö

Tältplatsen är utmärkt, med perfekt
lä. Ibland är det ju det viktigaste.

Kallas lite elakt Lilla Dyön bland
kajakpaddlare, och nog kan det vara
lite kletigt vid den södra landningsplatsen. Vid lågt vattenstånd, välj då
istället den norra viken.

Lilla Dyrön

Lindholmens södra sida har lerig och
stening strand, den norra platsen är
bättre för landning. Gott om plats
för tält på slätt underlag.
Lindholmens norra tältplats
ligger nära ett hus, som
dock bara är sommarbebott.

Lilla
Dyrön

57° 56.459 N
11° 39.825 O
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58° 05.884 N
11° 30.251 O

Lyr Nöddja
Lyr är en tätt bebodd ö, det
är sannerligen inte många
lediga fläckar runt dess
stränder. Inte att undra på,
ön är mycket vacker och har
ju ett fint läge, skyddat men
ändå nära öppna havet. Men
här vid nordvästra änden är
en trevlig liten plats.
Landa på sand och grus, tälta
på hyfsat slätt gräs.

Lövön

Nöddja

Lyr

Landningen är lyxigt enkel, tältplatser
finns i mycket gott skydd och med
utmärkt underlag. Ön är bebodd, men
det är inte svårt att placera sig så,
att man inte är i husens
närhet.

Lövön är stor och förhållandevis hög, ger bra skydd för tältande. På öns
norra sida finns flera möjligheter, här visas de som ligger närmast den
nordvästra udden.

57° 56.856 N
11° 43.492 O

Lövön
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