Fina seglingsvatten för Meginjollar i Sverige
Mikael Stenström (CLVII Plums)
Misterhults skärgård, S:t Annas och Harstenas skärgård, sjön Fegen, norr om
Varberg, Vendelsöarna, runt Kållandsö i Vänern… Plums har varit ute på ganska
många turer under de 14 år som vi har ägt vår jolle. Här kommer några tips och fakta
om våra favoritvatten. Översiktliga, digitala sjökort kan man hitta på eniro.se. Om du
har frågor om något område, kontakta Mikael på Facebook. Välkomna till Sverige!
Misterhults skärgård
Sjökort: Båtsportkort Kalmarsund
Läge: mellan Oskarshamn och Västervik, i landskapet Småland på Sveriges ostkust, ca.
360 km både från Varberg och Malmö.
Karaktär: finskuren skärgård med klippöar av röd granit
Sjösättning: Klintemåla (bra ramp med gratis sjösättning, gratis parkering i skogen, café)
Fågelskyddsområden: Stora områden har tillträdesförbud från 1 april till 10 juli!
Algblomning: Kan vara ett problem vissa år, kolla på SMHI:s websidor för aktuell
situation (http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/algsituationen ).
Misterhults skärgård är troligen det vackraste farvatten jag någonsin har seglat i. Ett
myller av öar, där höga branta klippor varvas med låga, släta hällar. Ett fantastiskt
fågelliv, med havsörn och skräntärna. Väldigt glest med båtar, i varje fall öster om den
stora farleden. Gott om små vikar där bara en Meginjolle kan lägga till. Underbara
tältplatser på blankslipade klipphällar. Det är ganska stenigt på många ställen, så vi har
tyckt att det har varit bäst att segla över fjärdarna och ro inne mellan öarna.
Älö, Stora och Lilla Vippholmen: ca 4 M från Klintemåla. Älö är en stor ö med pittoresk
bebyggelse i det smala Älösund. I sundet mellan Älö, Husholmen och Stora och Lilla
Vippholmen finns många finna tilläggningsplatser. Notera dock att här är det så djupt att
stora båtar kan komma in, vilket gör att man inte får vara för sig själv. Det kan ändå vara
fint att starta med en natt här, för här är verkligen vackert.
St. Holmen och öarna intill: ett gytter av öar, där bassängen söder om St. Holmen bjuder
på flacka öar med perfekta tältplatser. Västra udden på St. Holmen har en perfekt vik
längst in.
Svinskär och Örö: Svinskär har fina hällar i skyddade lägen på nordöstra spetsen. Örö är
en bebodd ö med vandrarhem och restaurang (måste förbokas).
Nötgårdsö och öarna omkring: en egen liten arkipelag med skyddade bassänger mellan
öarna. Utanför nordöstra spetsen på Nötgårdsö finns en mycket liten ö, som har en trång
vik där man kan ”fickparkera” en Megin!

St: Annas och Harstenas skärgårdar
Sjökort: Slätbaken - Stora Askö, nr. 622
Läge: Sydost om Söderköping i landskapet Östergötland på Sveriges ostkust, ca.
400 km från Varberg och 500 km från Malmö.
Karaktär: finskuren skärgård med klippöar
Sjösättning: Tyrislöt (bra ramp men ganska dyr sjösättningsavgift, betalparkering i
skogen, café och restaurang)
Fågelskyddsområden: De flesta av fågelskyddsområdena har tillträdesförbud från 1
april till 10 juli, vissa områden till 15 augusti.
Algblomning: Kan vara ett problem vissa år, kolla på SMHI:s websidor för aktuell
situation (http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/algsituationen ).
St: Annas skärgård är mycket varierad med stora öar nära fastlandet och ett gytter av
småöar längre ut. Området är väldigt populärt både för större båtar och kajaker, men
man kan ändå hitta ostörda ställen.
Missjö: i sundet mellan Missjö och Västerön finns fina vikar.
Risö: fina tältplatser på nordöstra udden
Äspholm: gammalt kulturlandskap med hamlade träd. Inga tältplatser dock.
Kupa klint: Utsiktspunkt med stort röse vid den gamla farleden. Populär naturhamn för
större båtar, men bra platser även för Meginjollar.
Harstena: Gammal sälfångstplats med pittoresk bebyggelse. Restaurang och bageri.
Kräver bra väderprognos innan man seglar ut: det är väldigt öppet åt nordost.
St. Gråskär: strålande utsikt över Turmulefjärden, spännande klippformationer, men lite
svårt att hitta bra tältplatser. Bra anhalt till/från Harstena.

Sjön Fegen
Sjökort: Specialkort, säljs i Fegenkiosken (pris ca 300 kr)
Läge: mellan Varberg och Värnamo, 55 km från Varberg och 200 km från Malmö.
Karaktär: Långsträckt sjö omgiven av skog, med talrika sandstränder. Vattenståndet kan
variera (sjön är reglerad).
Sjösättning: I samhället Fegen (bra ramp med gratis sjösättning, gratis parkering, café
och restaurang, vandrarhem)
Fågelskyddsområden: Många öar har tillträdesförbud från 1 april till 15 juli.
Sjön Fegen är ett mycket intressant vatten att segla på, med fina sandstränder,
spännande vindskiften och rikt fågelliv (storlom, fiskgjuse). Hela den 20 km långa sjön
och stränderna är naturreservat och det är endast tillåtet att övernatta på speciella

lägerplatser. Man köper lägercheckar för 50 kr/person i Fegenkiosken. På
lägerplatserna, som finns längs hela sjön (be om karta i Fegenkiosken) finns det toalett,
eldplats och soptunnor. Sjön är mycket djup och det är inte mycket sten, inte ens nära
stränderna.

Norr om Varberg (Balgöfjorden)
Sjökort: Tistlarna – Varberg, nr 925 (finns flera olika)
Läge: norr om Varberg, 200 km från Malmö.
Karaktär: Låga öar med klippor och små sandstränder. Långa rev (ändmoräner) i
riktning SSO-NNV.
Sjösättning: Trönningenäs (södra hamnen, avgift 50 kr)
Fågelskyddsområden: Några få öar har tillträdesförbud från 1 april till 15 eller 31 juli.
Norr om Varberg är vårt hemmavatten och här har vi varit på de flesta av de (ganska få
öarna). Men trots att öarna inte är så många så är detta ett riktigt fint vatten för
Meginsegling. Det finns nästan ingen utprickning så det är ”naturlig orientering” som
gäller. Men tack vare att de flesta av stenarna är orienterade i samma riktning så är det
inte så svårt. Stenreven gör också att det sällan blir grov sjö innanför.
Balgö: Hela ön är naturreservat. Mycket fina och populära sandstränder på södra sidan.
Betade marker med fin flora och rikt fågelliv. Mycket fina miljöer för snorkling. Det är
inte tillåtet att tälta men man kan sova i båten eller under bar himmel på stranden.
Besök på Balgö är ett måste!
Norra och södra Eneskär: låga klippor blandat med strandängar och långgrunda
stränder. Fina tältplatser.
Bondholmen: Trots att ön ligger mycket nära sjösättningsplatsen på Trönningenäs så är
det sällan några människor här. En liten vik på norra sidan har fin sandbotten och bra
tältplatser (men se upp för nässlor och tistlar). På östra spetsen finns en strand och
sandrevel där man kan dra upp båten.
Tärnskär: Ön har en vik på östra sidan som är skyddad från västvinden. Innanför ön och
revet utanför kan man segla på platt vatten även när det blåser ganska mycket.
Dynorna: Mitt på ön (som egentligen är flera) finns en skyddad lagun. Ön ligger långt ut
så här är mycket klart vatten och finns snorkling. På 1700-talet förliste ett fartyg här och
man kan ännu hitta rester av lasten i form av bitar av kritpipor.

Vendelsöarna
Sjökort: Tistlarna – Varberg, nr 925 (finns flera olika)
Läge: 20 km norr om Varberg, 220 km från Malmö.
Karaktär: En stor ö med varierade miljöer, mindre klippöar med små sandstränder.
Sjösättning: Stavder (gratis ramp och parkering)
Fågelskyddsområden: Tillträdesförbud i sundet mellan Vendelsö och Älmö 1 april – 15
juli, men här är ändå för grunt för att segla, till och med för en Megin.
På Vendelsö arrangerade vi Meginbowlen 2009. Här finns ett vandrarhem i Ludvigs
gård. Hela ön är naturreservat och det är bara tillåtet att tälta en natt på varje plats. På
Vendelsö finns en brygga som är gratis att lägga till vid. Man kan tälta på ängarna
nedanför gården. Mycket fint att vandra på ön. Toalett finns för tillfället vid gården. Ustö,
Brattö, Nordsten, Kidholm och Älmö har alla fina tältplatser och sandstränder där man
kan dra upp båten.
Det går så klart att segla mellan Balgö och Vendelsöarna, och det finns några öar emellan
att tälta på (t.ex. Södra Hortan och Knarrskär). Men det är mycket exponerat vid västliga
vindar!

Sjön Vänern, runt Kållandsö
Sjökort: Lurö, nr 1331
Läge: 220 km norr om Varberg, 420 km från Malmö.
Karaktär: Mycket varierad skärgård med klippöar. Mycket vass i de inre delarna.
Sjösättning: Djurgårdsudden, på fastlandet söder om Kållandsö (ramp med avgift, gratis
parkering, café, gamla vackra ekar!)
Fågelskyddsområden: Några få öar har tillträdesförbud 1 april – 31 juli.
Vänern är Sveriges största sjö, och är närmast att betrakta som ett innanhav. Att segla
hela vägen runt Kållandsö är en lagom tur för en (kort) vecka. Ett medsols varv
rekommenderas. Turen börjar vid Djurgårdsudden och går i ett vindlande sund mellan
vassklädda stränder. När man kommer ut på själva Vänern känns det som att komma ut
på öppet hav; man ser inte över till andra sidan. Skärgården är inte djup men man kan
ändå hitta skyddade vägar. Den mest använda farleden är väl utprickad. Tyvärr är det
ganska mycket motorbåtstrafik. Men det uppvägs av att det är mycket vackert och att
vattnet är så rent att man faktiskt kan dricka det (utom i de inre vikarna).
Lilla Slanthall: Strategiskt placerad ö precis där man kommer ut på öppen sjö. Mycket
skyddad vik på västra sidan och en perfekt tältplats på klipphällar.
Stora Björkholmen: På västra sidan finns små vikar där man kan smyga in jollen. Mycket
fina hällar. Exponerat för västvindar.
Klintholmen: En fin skyddad vik på norra spetsen. Storartad utsikt.
Läckö slott: Att segla in till detta 1600-talsslott är mycket spektakulärt. Spännande
utställningar, café och restaurang. Fantastisk trädgård. Gästhamn.

