LOFOTEN 2010 – ET ARKTISK KAJAKPARADIS…
Tur beretning af Leif Halling, Mariager Kajakklub

Lofoten? Er det ikke lidt langt at køre i en sommerferie bare for at ro havkajak?

Jo der ER langt – ikke mindst når man selv vil køre derop med grejet. Mere præcist havde vi kørt ca. 4400 km. da vi var retur i Randers
igen. Man bør kalkulere med ca. 3 hårde køredage derop og tilsvarende hjem igen. TIL GENGÆLD er der unikke kajak- og naturoplevelser
i vente – de flotteste vi til dato har oplevet fra en havkajak.
Lofoten ligger i nord Norge et par hundrede kilometer nord for Polarcirklen. Man er dermed i det arktiske område på højde med det sydlige
Grønland og Alaska. Den lune Golfstrøm løber dog op langs Norges kyst og mildner klimaet. Vestfjorden (imellem fastlandet og Lofoten)
samt Norskehavet - eller ”Storhavet” som Nordmændene kalder det, er altid isfrit. Og det ER stort. Flere tusinde kilometer frit hav vestover
imod Grønland. Lufttemperaturen her om sommeren er i snit ca. 14 grader og vandet tæt på 12 grader og i øvrigt krystalklart. Så den står
både på korte bukser og T-shirt på stille solskinsdage men også på varmt tøj i gråvejr og blæst.

Lidt geografi.
Øerne i Lofoten

Vestfjorden
Moskstraumen – en
af verdens farligste
tidevands strømme.

Saltstraumen –
verdens
kraftigste
tidevandsstrøm

Vi valgte at køre op igennem Sverige fra Gøteborg og ad E45 nordpå til byen Storuman. Herfra E12 vestover ind imod Norge til Mo i Rana
lige syd for Bodø. De svenske veje tillader i praksis at man i gennemsnit kører ca. 80 km/tim hvilket er hurtigere og mere direkte end i
Norge.
Vi ville snuse lidt mere til de sagnomspundne tidevandsstrømme i denne del af Norge, forårsaget af den relativt store tidevandsforskel på
en tre meter.
(Vi satte så ikke lige kajakkerne i her…)

Saltstraumen: Ca. 400 mill. kubikmeter vand skal ud/ind af
en fjord ved hvert tidevandsskift. Op til 20 knob
tidevandsstrøm (verdens kraftigste) og livsfarlige
strømhvirvler for småbåde.

Vi nappede færgen fra Bodø til byen Sørvågen på den sydlige Lofoten ø Moskenes – en tur på ca. 80 km. og en færgepris på 726 nkr.
Der ligger en campingplads i Sørvågen lige ved færgestedet. Det er dog svært at sætte kajakker i vandet fra selve campingpladsen.
Farvandet er ekstremt fiskerigt og et eldorado for lystfiskere.

Her et tørret hoved af en ”Breiflabb” der i øvrigt kan blive
1,5 m. lang.
Den bør nok blive OVENPÅ sprayskirtet…
På Lofoten har man fanget og tørret store mængder fisk
siden vikingetiden og frem til i dag.
Efter et par dage går turen videre nordover til Sandvika Fjord og
Sjøhuscamp ved byen Kabelvåg. (GPS pos: N68,20325 E14,42481
grader). Pladsen er optimal som udgangspunkt for ture i området og har
fin ”kajakadgang” til vandet.
Vi er nu så langt nordpå at midnatssolen kan ses i juni/juli. Omkring
midnat var der så lyst at vi problemløst kunne læse uden brug af
pandelamper.

Kulde tvang os
jævnligt til
spisning i teltet

Nogle nordmænd
taklede kuldeproblemet
anderledes… en ovn i
teltet!

Klargøring til tur langs den
nord østlige kyst af øen
Austvågø. Super
isætningssted.
GPS pos: N68,43371
E14,76609

En af de mange smukke fjorde på en
typisk gråvejrs dag. Ved isætning af
kajakken skal man lige have styr på
tidevandszonen, da man senere ellers
kan risikere ikke at kunne komme i
land eller at vade langt med kajakken
på ”tørlagt” havbund.

En af de få stille dage på Vestfjorden – og fin til fotografering. I hårdt vejr er
kombinationen af diverse støttetag og fotografering med et spejlrefleks kamera nemlig
noget hø!
Vi oplevede ret store dønninger/bølger ved selv moderat vind ind på kysten.
Refleksbølger på 1,5-2 m. er almindelige på klippekysten ud imod Vestfjorden – der er
lige så bred som Kattegat.

Lofoten er mange ting. Utrolig flot natur, klart vand og en fantastisk sigtbarhed både i vandet og i luften. Her et eksempel.

Sigtbarheden i vandet er ifølge
lokale dykkere op til 40 m.

Udsigt over Vestfjorden. Bjergene i
baggrunden er ca. 50 km. væk.

Der fanges bunker af torsk, lange, sej, makrel
og andet godt i de fiskerige farvande
Her har vi ”kajakpilket” lidt arktiske torsk –
lokalt kaldet en Skrei.
Det er lige guf for Trangiaen…

Pga. de rige fiskeforekomster,
er der naturligvis mange sæler i
området. Her en af de lokale
som vi fangede – dog kun med
kameraet!

Skaller fra søpindsvin. Guf for en sulten måge
men noget bras for en kajakroer der kravler i
land på klipperne.
De lå spredt på klipperne mange steder og
ventede på transportmulighed under fødderne
på sagesløse havkajakroere.

Lidt mere ufarlig at
træde på og lidt kønnere

Sandstrande med det fineste koralsand havde vi ikke lige
forventet så langt nordpå – men de er her. Når solen bryder
igennem, kommer de blå, grønne og hvide nuancer rigtigt til
deres ret.
Vi satte i vandet ved campingpladsen: Lyngsvær Lofoten
Bobilcamping, GPS pos: N68,22450 E14,21610 grader
Til højre en koldvands koral fra stranden på en af øerne.

En af vore polske bekendtskaber på tur i
refleksbølgerne på Vestfjorden – en lidt
barsk tur i øvrigt.

Generelt blev vi ret opmærksomme på områdernes topografi. Flere gange oplevede vi en form for tunnel effekt fra nærliggende
bjerge/fjorde. Det betød væsentligere kraftigere vinde end vejrmeldingerne ellers lød på og ville give betydelige problemer, hvis vi ville i
land på klippekysterne.

Solnedgang over
Lofoten

Lidt afsluttende info:

1. Turen: Kørte op igennem Sverige, krydsede ind i Norge lige syd for Bodø, tog færgen fra Bodø til Sørvågen på Lofoten. Da vi
skulle hjemad, tog vi færgen fra Svolvær på Lofoten til Skutevik på fastlandet (450 nkr.) og derefter sydpå til Kristianssand. Beregn
3 køredage hver vej. Distance totalt: Godt 4000 km.
2. Overnatning i Kristianssand kan gøres på Roligheden Camping (GPS pos: N58,14700 E08,02979 grader) 3 km. fra centrum og
med fin kajak adgang til vandet.
3. Vejret kan checkes over mobiler med internetadgang og på sitet: www.yr.no . Sitet har en speciel mobilvenlig opsat side så data
forbruget minimeres.
4. En mand med stor viden om kajak og Lofoten er Jann H. Engstad – indehaver af firmaet Lofoten Aktiv. Website: www.lofotenaktiv.no
5. Kortmateriale (udover medbragt GPS): Lofoten Turkart 1:100000 – købt lokalt på Lofoten.
6. Udover alm. rotøj/grej til køligt vand, skal medbringes tøj/teltgrej til temp. intervallet 5-25 grader samt vind.
7. Vær opmærksom på tidevands variationerne og de tilhørende strømme – snak med de lokale. Vi havde ingen problemer.
8. Godt informativt website: http://turliv.no/lofoten/turmallofoten.html

