Sannäsfjorden

Edsvik

58°43,120' N
11°14,535' O

Portage över Edviksnäset
Passagen väster
om Tanumsnäs,
den s.k. Tjurpannan, är direkt
olämplig för båtar
när det blåser
frisk sydväst.
58°42,896' N
11°13,825' O
Undvik vågorna,
bär över Edsviksnäset in i den skyddade Sannäsfjorden
istället.
Sträcka 1000 meter på
bra skogsväg, lätt för kajakvagn.

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

från Grebbestad
till norska gränsen
Ledbeskrivning

från Grebbestad till norska gränsen
(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
Spridning tillåten under förutsättning att materialet inte ändras och källa anges.

Del A

Del C

Del B

TC

Ulsholmen
Nödradiosändare

Ulsholmen
58° 43.487 N
11° 08.593 O

Kl

Vadholmen
Ibland hittar man en tältplats där man
absolut inte trodde det skulle finnas
en... Vadholmen är en sådan överraskningsplats, med skojigt och
bra läge.
Landa på bra strand, tälta på slätt
och torrt underlag, dock ej plats för
mer än ett tält.

30

När man korsat den illa beryktade Tjurpannan (eller
just ska till att korsa den...)
passar det bra att vila på
den lockande och vänliga
Ulsholmen. Massor med
klippor, förstås, men oväntat stora gräsytor där emellan.
Landa på härlig sandstrand, tälta på mjukt och
slätt underlag.

58° 48.705 N
11° 09.987 O

Vadholmen

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.

Platsens namn
Sida nr
Rundö
20
Runnholmen
20
Råssö Karholmen
21
Småholmarna Kosterfjord
22
Starholmen
22
Stenholmen
23
Stora Brattskär
23
Stora Grundskär
24
Stora Krossön
24
Stora & Lilla Tenholmen
25
Stora Tjälleskär
26
Styrsö Kosterfjord
26
Syd-Hällsö
27
Syd-Långön
27
Tjurholmen
28
Tjärnö Nyckleby
28
Trollholmen
29
Tångeholmen
29
Ulsholmen
30
Vadholmen
30
Vanarna
31
Önholmen
31
Portage Edsviksnäset
32

(i bokstavsordning)

Tältplatser i området Grebbestad - norska gränsen

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

Platsens namn
Sida nr
Amundholmen
6
Arholmen
6
Bissen
7
Bockholmen Koster
8
Burholmen
8
Havsten
9
Havstensnäset
9
Jutholmen
10
Karholmen Strömstad
10
Kattholmen
11
Klövskär
12
Krossholmen
12
Käften
13
Lindholmen Kosterfjord
13
Lygnholmen Kosterfjord
14
Låddeskär
14
Långeskär Grebbestad
16
Lökholmen Kosterfjord
16
Nord-Hällsö
17
Norra Långholmen Kosterfjord 17
Ramsholmen
18
Ramsökalven
18

N

TC

3

Tjurholmen
En vacker och oemotståndlig ö, särskilt
när man får den vita sandstranden i sikte. Utsikten från öns höjd är väl värd
promenaden dit. Många badare dagtid,
men de stannar sällan över natten.
Landa på en sandstrand så fin att man
gärna överser med att tältplatsen är
lite lutande alternativt knölig.

Tjärnö
Nyckleby

58° 52.984 N
11° 11.226 O

Tjärnö Nyckleby
Längs den inre leden till
Strömstad finns denna minitältplats, där man inte behöver trängas med andra. De
får nämligen inte plats!
Bra strand att landa på. Tältplatsen är som sagt liten och
inte perfekt jämn, men å andra sidan är det mycket bra lä
för angivna vindar, en riktig
storm-tältplats.

28

58° 58.965 N
11° 05.872 O

Tjurholmen

Vandrarhem

Namn

0525-614 14
0525-259 00
0526-602 01
0526-101 93
0526-108 70
0526-201 25
0526-312 09

Telefon

(i bokstavsordning)

och liknande logimöjligheter

Grebbestads vandarhem
Resö gamla skola
Strömstad Roddaren
Strömstads vandrarhem
Styrsö vandrarhem
Sydkosters vandrarhem
Valbäcks vandrarhem

Väderprognos

via FM-radio

0

Sjömil

10

 24 Göteborg

81 Tjörn

 84 Uddevalla

20

P1
Sändare: 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. land





23 Kunghamn

 22 Strömstad

Väderprognos via VHF

På det marina VHF-bandet kan man få
väderprognos fyra gånger per dag, kl 0833,
0933, 1633 och 2133 svensk sommartid

Väderprognosen annonseras på kanal 16
några minuter innan den uppläses på
trafikkanal.

Kartan visar Stockholm Radios slavstationer
och deras respektive trafikkanaler. Täckningen är mycket bra, men eftersom VHFsignalen kräver i stort sett fri sikt antenn till
antenn, finns blinda fläckar. Om mottagningen är dålig, försök med att gå upp på
en höjd, normalt räcker det med ett par
meter

5

h am n

ngs

Ku

Tjörn

Strömstad

U d d e v a ll a

Göte b o rg

Stora Tjälleskär
Tjälleskären bjuder på en helt fantastisk ö-labyrint, som måste vara
unik. Paddlar man i Kosterskärgården, får man inte missa denna
sevärdhet.
Det finns ett antal små tältplatser nära vattnet, en del av
dem så nära att de inte går
att bruka vid högvatten. Men
den södra av de här angivna platserna
är höglänt och torr.
Landningen är lite knölig, bland stenar, men visst går det. Tältplatsen är
generöst stor, välj läge efter rådande vind.

Styrsö Kosterfjord

Nödradio

Stora
Tjälleskär

TC

58° 50.783 N
11° 02.031 O

Lugnt läge trots att ön i övrigt är bebyggd. Blir det för mycket av naturliv, kan
man ju alltid försöka snacka sig till en dusch på vandrarhemmet öster om
den angivna tältplaten. Glass säljer de i alla fall.
Landning på bra grusstrand. Tältning i gles skog, skyddad för alla vindar.
En riktig storm-tältplats.

58° 54.582 N
11° 06.257 O

Styrsö
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Tältning enligt Allemansrätten

58° 48.117 N
11° 09.457 O

Man kan landa och tälta i norr såväl
som i söder. Den södra landningsoch tältplatsen är den bekvämaste,
men om vinden är sydostlig eller
sydlig, välj det norra alternativet,
som är fullt brukbart.

Bissen ger fint läge och kul utsikt
över farleden. Den stora tavlan är
ett välkänt sjömärke för kustnavigatörer.

Bissen

Du kan få tälta ett dygn, även på annans mark,
förutsatt att marken inte är hustomt eller odlad
mark. Du måste också noga se till att inte störa
markägaren eller orsaka någon som helst skada.
OBS att detta gäller enskilda, ej grupper. Grupper större än en normal familj ska därutöver inhämta markägarens tillstånd.
Du måste alltid hålla dig utom syn- och hörhåll
för boningshus. Du får inte blockera vägar/stigar
som markägaren använder. Betesdjur får inte
störas.

Bissen

7

Stora Grundskär

De stora reservaten Kalvö-Lindö-Trossö
är vackra och värda många besök, men
visst ställer det till det för kajakpaddlare,
som inte får tälta där. Här är dock en plats
utanför reservatsgränsen, och därtill med
magnifikt läge vid södra Kosterfjordens
kant. Och vilka klippor!

Stora Grundskär

58° 46.490 N
11° 07.490 O

Landa på mini-sandstand eller grus, tälta
på hyfsat slätt gräs. Finns även många
fina hällar för klipp-tältning.

Stora Krossön

Landning kan ske på bra strand.
Tältplatsen är liten och inte helt
jämn, men fullt brukbar.

(eller åtminstone gjort uppehåll...) kan Stora
Krossön nyttjas av fredliga kajakpaddlare.

Den historiskt intresserade missar inte att bese den lilla fjorden norr om Strömstad.
Här inträffade "Debaclet i Dynekilen", ett av svenska flottans mest nesliga nederlag,
år 1716. En dansk eskader, under ledning av ingen mindre än Peder Tordenskiöld,
överraskade ett antal svenska fartyg, vars
besättningar var iland och festade. De svenska
58° 59.727 N
fartygen förstördes eller togs som priser av
11° 10.520 O
danskarna.
Eftersom danska flottan har slutat härja här

Stora Krossön
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Havsten

En fin vik på öns norra del, fantastiskt bra skydd.
Lummigt och vänligt. Dessutom är det på grund av
naturskyddet inte helt gott om lägerplatser härikring.

58° 46.026 N
11° 11.155 O

Havsten

Landningen sker lätt på bra
strand. Tältplatsen är mjuk
och jämn, kreatursspillning
kan förekomma.

Vackert lågt näs som ger
fint läger till och med vid
västanstorm. OBS att man
kan komma till platsen genom de grunda sunden söder om ön Havsten.

Havstensnäset

Landningen sker lätt på bra strand.
Tältplatser finns flera, jämna och
bra på alla vis. Det är bara
att placera sig där det
för dagen är bäst lä.

58° 45.727 N
11° 11.625 O

Havstensnäset

9

58° 54.232 N
11° 06.111 O

Småholmarna Kosterfjord

TC

Alldeles intill den stundtals ganska vresiga Kosterrännan hittar Småman denna skyddade plats.
holmarna
(Långholmen i
Det gör även andra båtar,
Gröna Kartan)
sommartid är man sällan
ensam här.

Stranden är lätt att landa
på och tältplatsen är alldeles utmärkt. Viss förbuskning kan försvåra, men ger ju
också en del bra lä. Vidare har
man lyxen av en Sopmaja.

Starholmen
58° 55.041 N
11° 11.410 O

Styrsö

Bra strand och bra
tältning, höjden ger
väldigt fint vindlä.

Längs den allra innersta skyddade leden
till Strömstad dräller det inte av tältplatser,
därtill är sommarstugorna för många. Här
är en bra plats, riktigt rofylld trots närheten
till staden och vägen

Starholmen
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Elda endast med stor försiktighet

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

Kattholmen

59° 03.634 N
11° 09.281 O

Kattholmen

Vill man tälta så nära Norge som
möjligt men ändå vara kvar i Sverige,
är här en möjlighet. Trevligt läge har
ön dessutom.

Landningsplatsen är stenig men fullt
brukbar. Tältplatsen är en smula
ojämn och sluttande, men visst går
det.

Pass upp för svall från stora fartyg,
som ibland passerar ganska nära.

11

Rundö
Den vackra och skyddade inre leden till Strömstad är ganska tätt bebyggd,
men visst finns det vikar utan sommarstugor. Här är en, med mycket bra
skydd.
Bra strand för landning. Tältplatsen också bra, men rätt liten - ett tält.

58° 51.798 N
10° 59.939 O

58° 51.839 N
11° 11.410 O

Rundö

Runnholmen

Runnholmen
Runnholmen är i praktiken sammanväxt med Bockholmen, som
i och för sig har ännu bättre
tältplats. Men visst har Runnholmen även egen charm,
med sitt fina läge nästan i
öppna havet.
Landingsstranden är bra
och lättanvänd, dock svårare
vid lågvatten. Tältplatsen är ingen
höjdare, högst begränsat lä och
en smula stenigt, men visst går
det om man vill.

20

58° 41.530 N
11° 12.528 O

Käften

Käften

Välplacerad ö, som ger möjlighet till fint läger
trots att den befinner sig i ett område som är tätt
bebyggt med sommarhus och sjöbodar. Ön är
välbesökt och emellanåt har vi funnit den ganska
sliten, men bortsett från det har den definitivt
charm. Och utsikten går inte att nöta ut.

Lindholmen

Landningsplats bra och lätt. Tältplats torr och
jämn.

Lindholmen Kosterfjord

Kosterområdet kännetecknas ju av sina
starka kontraster i naturen, Lindholmen
är ett exempel därpå. Alldeles intill det
karga och öppna, ligger dessa vikar
med snälla stränder och gröna fält.

58° 53.366 N
11° 07.219 O

Landa på stränder av sand eller grus.
Tälta på mjukt och slätt underlag med
väldigt bra skydd för ostliga vindar. Lä
kan hittas även för andra vindar, men
då måste man gå ett stycke inåt ön.

13

Ramsholmen
58° 51.032 N
11° 03.215 O

Ramsholmens norra udde består, förutom av klippor, till stor del av klapperstensfält. Men det finns också stora
rejäla ytor för tältning - välj
plats efter vind, så kan man
få lä för det mesta utom
nordan.
Landa på sand eller grus,
tälta på ganska slätt gräs.
Det finns plats för ett helt
kompani.

Landa på bra strand av sand
eller grus. Tälta på mycket
jämnt och fint gräs i lä av
branta klippor.

OBS att skären söder om
Ramsökalven är sälskyddade
15/5 - 15/7, och att man då
inte ens får komma i närheten.

Denna stora mäktiga ö i
Kosterskärgårdens sydöstra
hörn bjuder på gott skydd och
fina naturupplevelser.

Ramsökalven

58° 49.821 N
11° 02.575 O

Ramsholmen

Ramsökalven

18

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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Området Grebbestad - norska gränsen
Kirköy

Kattholmen

Råssö
Karholmen

Rundö

Tjärnö Nyckleby

Tångeholmen

Lindholmen
Kosterfjord

Starholmen

Karholmen
Strömstad

St Krossön
Önholmen

Tjärnö

Strömstad

S Långön

Trollholmen

St Brattskär

N Långholmen

Lökholmen

Småholmarna

Styrsö

Syd-Hällsö

NordHällsö

Tjurholmen

NordKoster
SydKoster

Vanarna
Klövskär
Ramsholmen
Stenholmen
Lygnholmen

Resö

Havstensnäset

Havsten

Havstenssund

Tältning möjlig
Större ort
Vandrarhem
(se sida 5)

1

1

Sjömil

2
3
Kilometer

2

4

Dricksvatten
tillgängligt

0

0

Portage Edsviksnäset
Grebbestad

5

3

Se efterföljande tabell och skisser för detaljer om respektive plats
OBS att skisserna ej är skalenliga

St & L
Tenholmen
Jutholmen
Arholmen
Runnholmen
Bockholmen
Burholmen
St Tjälleskär

Låddeskär

Vadholmen
Ramsökalven Bissen

Amundholmen
Stora Grundskär

Ulsholmen

Långeskär
Grebbestad

Käften
Krossholmen

2

Vanarna

Denna ö ser till att börja med inte särskilt inbjudande ut. Men skenet bedrar,
här är vacker skog och fantastiskt lä för alla vindar. Därtill härliga klippor för
soltork efter morgonbadet.

Landning på bra strand, se upp för en del stenar i vattnet utanför.
Tälta i skogen, där lä kan hittas för alla vindar, särskilt bra för nordan
och ostan.

Vanarna

58° 51.827 N
11° 09.646 O

Önholmen

58° 59.060 N
11° 07.954 O

Hällar för
tältning

Önholmen

I Dynekilens yttre del finns många fina
öar, men det är lite glest med tältmöjligheterna. Vid en trevlig badutflykt
hittades dock denna plätt, som är
både vacker och skyddad.

Landa på sand/grus, tälta på slätt
gräs. Det finns för övrigt även flera
fina hällar på ön, lite längre västerut,
för den som hellre vill tälta på berg.

31

Strömstad till norska gränsen
Strömstad utgör för många slutpunkten på
resan genom Bohuslän, men det är egentligen
synd att sluta där. För norr om Strömstad
finns både fin ytterskärgård och skyddade
fjordar. Först kommer Dynekilen, måttligt
lång och med fin natur både på stränderna
och på öarna i fjordens yttre del. Därefter
kommer Säcken, Singlefjorden och Idefjorden, våra gränsvatten mot Norge. Säcken
är dåligt skyddad och kan vara en smula
gropig, dock inte alls på samma vis som de
tre tidigare nämnda öppna avsnitten. Vattnet
i fjordarna har hämtat sig bra från tidigare
decenniers föroreningar, och är nu klart och
fint. Längst inne i Idefjorden finns Krokstrand, en gammal tullstation, numera mest
sommarsamhälle. Ett mycket sevärt stycke
Sverige bortom allfarvägarna.
Eller varför inte en långtur över Haldenvassdraget och Dalslands kanal, över
Vänern och tillbaka till Bohuslän? Vi har
provat, och lovar att det är mycket spännande!

Väljer man den yttre vägen är man snart
ute i Kosterfjorden, ett vatten som likt Soten
och Väderöfjorden ska visas respekt. Men
väl i skydd av Kosterskärgården kan man
finna gott sjölä för i stort sett alla vindar. Kosterarkipelagen är mycket speciell, navigatoriskt, geologiskt och botaniskt. Här är
grundfyllt och för vanliga båtar svårnavigerat.
Men de experimentlystna (eller kajakburna)
finner många spännande vikar och öar att
besöka. De stora öarna Sydkoster och Nordkoster är säregna bygder, där traditionellt liv
med fiske som huvudnäring ryms tillsammans
med en stor sommarbefolkning.

Grebbestad - norska gränsen: Gränslandet
Grebbestad till Havstenssund
Fjällbacka-skärgården blir i höjd med Grebbestad smalare, med färre öar. Gott sjölä vid
de flesta vindar ges i de inre lederna, ända till
dess man ska passera den så kallade Tjurpannan, vid fyren Väcker. Här är dryga 2
öppna sjömil, med spegelsjö och allmänt oregelbunden sjögång, även vid måttliga vindstyrkor. Skulle vädret vara otjänligt finns dock
möjligheten att ta landvägen över det låga
och cirka 1 km breda Edsviksnäset. Det finns
en bra skogsväg att bära på, men det ska erkännas att sjösättningen i Sannäsfjorden är
en smula sumpig.
Planer har funnits att gräva en kanal genom
Edsviksnäset, men de dog ut när kustsjöfarten
minskade. På senare år har röster ånyo höjts
för projektet, nu med fritidssjöfarten i åtanke.
Men än så länge får man alltså bära.
Havstenssund till Strömstad
Havstenssund heter samhället strax norr om
Tjurpannan, dit kan man komma även om
man slunkit genom Sannäsfjorden. Här finns
ett särpräglat område runt öarna Lindö och
Kalvö. Dessa är stora grönskande öar, med
idylliska lunder och en vacker gammaldags
landsväg (utan bilar!). Gott sjölä kan hittas i
de inre lederna, särskilt om man under färden
vidare norrut väljer de allra innersta. Härifrån
kan man nämligen, öster om Resö, Råssö och
Tjärnö, i fullständigt skydd ta sig ända till
Strömstad. Lederna är krokiga och
spännande, det liknar bitvis rena flodfärden.
Litet djupgående är en förutsättning, varför
man i stora delar av dessa leder slipper
störande motorbåtstrafik. Det ska påpekas,
att leden öster om Råssö vid kraftigt lågvatten
inte är farbar ens för kajaker.

4

Trollholmen

Trollen har tydligen flyttat, det
ogästvänliga namnet till trots är
ön vänlig och inbjudande. Sköna
berghällar för promenader och
bad.

58° 53.791 N
11° 08.291 O

Trollholmen

Mitt bland sommarstuge-belamrade öar
och stränder finns Tångeholmen, där man
får vara ifred och inte själv stör någon.
Förutom dessa egenskaper bjuder ön på
fina badklippor i sydväst.

Tångeholmen

Landa på bra sandstrand, tälta
på generöst stor plats med slätt
gräs och hyfsat lä. Den västra
"reservplatsen" är pytteliten, ett
tält, och landningen tar bara en
kajak i taget.

Tångeholmen

Landa på grus eller sten, vid lågvatten kan
det bli lite lerigt. Tälta på acceptabelt jämnt
underlag, högst ett tält får plats.

58° 53.537 N
11° 11.225 O
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Amundholmen

58° 46.392 N
11° 10.545 O

Amundholmen
En ö med mycket omväxlande terräng.
Dessutom en av de få ställen i detta område
där tältning är tillåten.

Arholmen

TC

Fin strand, som gör landningen lätt. Bra
lägerplatser i gott skydd.

Arholmen
Arholmen är välbesökt av fritidsbåtsflottan, men det medför ju även fördelar,
som. t.ex. Sopmajan. Och det brukar
faktiskt gå att hitta lugn och ro även
här.
Landningen är OK, tältplatsen är väl
inte den allra lyxigaste men fullt brukbar.

58° 52.159 N
11° 00. 010 O

6

SydLångön

Syd-Hällsö

Syd-Hällsö

58° 57.018 N
11° 05.376 O

Ön är bebodd på östra sidan, men här i söder finns
en öde strand som paddlaren kan utnyttja. Om man
vandrar på ön, måste man
vara noga med att stänga
kreatursgrindarna efter sig.

Landa på strand av grus eller sand. Tälta på
hyfsat jämn mark i lä av en hög klippa.

Gott skydd och fint läge intill farleden
gör Syd-Långön lockande.

Syd-Långön
58° 56.602 N
11° 07.418 O

Enligt uppgift från paddlare har markägaren visat sig negativ till tältare. Kanske kan en obruten serie extra skötsamma kajakpaddlare få honom att ändra
åsikt?

Landa på mycket bra sandstrand, tälta
på torrt och jämnt underlag.
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58° 51.116 N
10° 59.601 O

58° 51.877 N
11° 00.183 O

TC

Bockholmen

Bockholmen Koster
Bockholmen har tältförbud
mellan kl 1000 och 1800,
under perioden 1 juli - 15
augusti.
Ön är ganska hög på mitten,
vilket gagnar lägerplatsen.
Bra strand för landning. Jämn
och trevlig tältplats, med gott
skydd. Det är egentligen bara
för rent ostlig vind som skyddet är noll, annars finns det
alltid lite lä att finna.

Burholmen

Burholmen
Som en sista grönskans utpost ligger Burholmen där, nästan ytterst i
Kosterskärgården. Dramatiska
klippformationer och ljuvlig
utsikt, men också en fin
strandäng.
Tältförbud mellan kl
1000 och 1800, under perioden 1 juli - 15 augusti.
Landa på liten men tillräcklig sandstrand, tälta
på slätt gräs, gott om plats
för flera tält. Ön har torrdass.

8

Ta med dig soporna hem

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

Alldeles vid Kostersundets södra utlopp ligger dessa
öar, med vänligt inbjudande sandstränder. Gott om
badfolk på dagarna sommartid, men när solen går
ner blir tältaren i regel ensam.

Stora & Lilla Tenholmen

Klok idé är att packa "sopsnålt": Flytta
över till förpackningar, som du kan
använda gång på gång.

Stora Tenholmen
Tältförbud kl 1000 1800, under perioden
1 juli - 15 augusti.

Mycket fin sand att landa på,
kanske lite problem vid extra
lågt vatten. Fina
och jämna tält58° 52.959 N
platser på bägge
10° 59.475 O
öarna (men bäst
Lilla Tenholmen
på Stora), välj ö
Tältförbud kl 1000 - 1800,
efter vindriktningen.

under perioden 1 juli - 15

augusti.
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58° 52.425 N
10° 59.398 O

Jutholmen

Den västligaste tältplatsen i denna
förteckning!

En av de mest populära öarna i Kosterarkipelagen, men eftersom det är gott
om plats, kan kajaker oftast bruka
lägerplatsen även under semestertider.

Jutholmen

TC

Landningen är brukbar till bra,
beroende på vattenståndet.
Tältplatsen är brukbar, ganska
stenig. Alternativ tältplats med
jämnare underlag (men sluttning)
alldeles väster om Sopmajan.

58° 55.389 N
11° 09.312 O

Karholmen

Karholmen Strömstad
Den branta terrängen runt Strömstad
gör att man hittar trevliga och avskilda
tältplatser, trots att man är inom
spotthåll från staden. Här är en vacker
och stillsam plats, som dessutom bjuder på fint bad.
Landa på sandstrand, tälta på
torrt och slätt gräs, plats dock
bara för ett tält.

10

Stenholmen

Runt Tjälleskären finns en helt fantastisk labyrint av öar, skär och passager
- ett måste för den som paddlar i Kosterskärgården. Här finns flera minitältplatser, små gräsplättar alldeles
vid vattnet, ja en del är dränkta vid
högvatten. Men är det högtrycksväder
och halvmåne går det bra, ta då t.ex.
denna plats på Stenholmen.

Landningen är någorlunda bra, sand
med inslag av lera. Tältplatsen som
sagt liten och inte alltid torr, men
annars OK.

58° 51.183 N
11° 01.914 O

Stenholmen

Stora
Brattskär

58° 51.769 N
11° 04.416 O

Stora Brattskär

När man korsar Kosterfjorden, hamnar
man ibland direkt på Brattskären. Gå
gärna upp på Stora Brattskärs höjd
och njut av utsikten. Hela Kosterarkipelagen ligger där framför dig.

Okomplicerad landning på bra
strand, möjligtvis lite problem vid
mycket lågt vattenstånd. Tälta på
en av Kosterskärgårdens största
grästältplatser i gott skydd för vind.
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58° 51.106 N
11° 08.124 O

Klövskär

Klövskär
Mycket vacker ö med fint badvatten runt om.
Läget, precis vid kanten av Kosterrännan, är
helt fantastiskt. Den mjuka viken i norr är
mycket inbjudande, så även det sköna gräset
vid tältplatsen. Uselt lä, men alla nätter är ju
inte stormnätter.
Landningen sker lätt på bra strand.
Tältplatsen är mjuk och jämn, men
vindskyddet som sagt nästan obefintligt.

58° 40.720 N
11° 13.951 O

Krossholmen

Krossholmen
Visst är det lite väl nära
bebyggelse, men ibland
behöver man ju tälta
även där. Krossholmen är alltså ingen
sensationell naturupplevelse, utan ska
mer ses som en reservmöjlighet.
Landningsplatsen är dock fullt
brukbar, tältplatsen likaså.

12

Gå på toaletten i skärgården

Bra strand för landning,
bekväm tältning i skydd
av gles skog.

Råssö är tämligen bebyggt, men här och var finns det
bitar som ännu saknar hus. Här på Karholmen är det
möjligt att lägga sig så, att husen är ur sikte. Dagtid är
det ofta badande här, men de försvinner ju när solen dalar.

Råssö Karholmen

Använd offentliga toaletter (t.ex. i gästhamnar) du
råkar passera. Utnyttja de torrdass som finns på
många ställen i skärgården. Om toalett saknas,
gräv en grop (som fylls igen efteråt) 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.

Råssö
Karholmen

58° 49.909 N
11° 12.354 O
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Lygnholmen Kosterfjord

58° 51.244 N
11° 08.798 O

Lygnholmen

Gr

un

t

Alldeles utanför Råssö ligger denna fina vänliga ö, med sköna stränder
och höga klippor. Ön är livligt besökt av badande vid passande väder, men
andra dagar och de flesta kvällar
blir paddlaren ensam här.
Landa på bra stränder,
tälta på jämnt gräs.
Dock är den ostliga
tältplatsen något
sluttande.

Låddeskär

Låddeskär

11° 00.876 O

Mitt i den södra Kosterskärgården finns
Låddeskär, en karg ö som i förstone verkar
svår att tycka om. Men just därför är den
måttligt besökt av det övriga båtfolket, och
kajakpaddlaren vistas alltså rätt ostörd här,
tillsammans med fåglar och andra djur. 58° 51.574 N
Missa inte det roliga sundet alldeles öster
om tältplatsen - klipporna där måste ses!
Landningen är inte helt lätt, men fullt möjlig.
Tältplatsen är rätt OK, bara det inte har
regnat allt för mycket den senaste tiden.
Ett kraftigt högvatten kan också blöta ner
tältplatsen, som ligger mycket lågt.

14

Egna skisser

19

Berätta gärna för oss om du vet andra
bra tältplatser. Vi belönar uppslag som
blir använda i nästa utgåva

N

Långeskär Grebbestad
Här ute finns nästan bara granit,
granit och granit - nej vänta, där är
en liten strand och
en grön fläck! Ungefär
så känns det att komma till Långeskär väst
om Grebbestad. Som
många andra öar i yttersta
havsbandet är det väl si och så
med skyddet, men läget och klipporna
är magnifika.
58° 44.306 N
11° 08.353 O

Långeskär

Landa på sand eller grus. Tälta på gröna
ängar. Plats för många tält men, som
sagt, ringa vindskydd.

Vid kanten av Kosterrännan ligger denna inbjudande ö, med sköna stränder
och härliga badklippor. Visst är det minimalt med vindlä, men det finns ju stilla
sommarnätter också. Då passar Lökholmen fint.

Lökholmen Kosterfjord

Bra strand att landa på, enkel men fullt
fungerande tältplats.

Lökholmen

58° 53.374 N
11° 06.702 O
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Nord-Hällsö

Nord-Hällsö

58° 58.069 N
11° 04.815 O

Sverige och Kosterskärgården på ena
sidan, Norge och Hvaleröarna på den
andra, hela havet framför. Nord-Hällsö
ligger mycket nära gränsen och bjuder
genom sin höjd på bedövande vacker
utsikt. Dagtid under sommaren många
badbesökare, men framåt kvällen får
paddlaren i regel vara ensam här.

Landa på ljuvlig strand med vit mjuk
sand. Tälta ett kort stycke därifrån slätt
och torrt.

58° 53.169 N
11° 07.079 O

Nord-Hällsö är helt enkelt en av kustens
mest skimrande pärlor...

Norra
Långholmen

Norra Långholmen

Vackert placerad vid Kosterrännans östra kant ligger Norra
Långholmen, en ö som
väl inte ger det mest
skyddade läger, men
istället fin utsikt och
sköna klippor.

Landa på jämn sand, tälta på
ganska slätt gräs, men utan
något nämnvärt vindlä.
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