Missjø skærgården 2008 – et eldorado for havkajakroeren.
I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg.
Krydsede (med bil…) østover og ramte den sydsvenske skærgård med Skoda, kajakker og
tilhørende ”kajakgear”.
Hele kysten fra Øland og nordover er næsten én sammenhængende skærgård og meget velegnet til
havkajakroning.
Et af stederne vi roede i var Missjø skærgården (tæt på den kendte St. Anna skærgård)

Tyrisløt på øen Norra
Finnø, et super
udgangspunkt for ture i
Missjø reservatet

Tyrisløt camping (ca. 50 km. syd-øst for byen Norrkøping) er et perfekt udgangspunkt for korte
eller længere ture i det omliggende naturreservat.
Ca. 200 m. fra campingpladsen ligger ST.Anna skærgårds kajakuthyrning, hvor der udover
kajakleje også kan købes kort og proviant til overnatningsture i området.
Se i øvrigt: www.stannakajak.se
Skærgården er som skabt til gode naturoplevelser i havkajakken. De mange små øer og skær
beskytter godt imod bølger. Afstandene imellem øerne er typisk fra få hundrede meter til 1 km.

Pakning til
overnatnings tur i
Missjø reservatet

Selvom området tilbyder fantastiske muligheder for kajakroning, er der oftest langt imellem
kajakroerne i området. Det er ikke et problem at finde en naturskøn og fredelig plet at overnatte på.

På vej ud i Missjø
skærgården

Generelt er bevoksningen på øer og skær aftagende fra inder skærgården og ud imod
yderskærgården. Vind og bølger holder bevoksningen nede…

Et lille kryds imellem øerne i
mellemskærgården

Den ”højere” bevoksning i inder skærgården er primært fyr og gran. På yderskærerne findes
primært lidt udtørret græs og nogle få blomster, der får næring fra de mange mågeklatter.
Vær forberedt på at skulle campere på næsten bare klipper. Der er ofte ikke meget jord at slå
pløkker i. Derfor er det en god ting at have en del tynde nylon snore med (vi brugte 2 mm.
nylonsnor samt vores bugser tov) så man kan ”binde” teltet fast. Der er normalt enten buske,
træstykker eller sten som teltet kan fastgøres til.

Aftensmaden tilberedes
over Trangiaen (rødvinen er
gemt af vejen…)

Da området er en stor mosaik af skær og øer, er kort og kompas (og gerne GPS) et must.
Når man i løbet af en dag har krydset ud og ind mellem de mange øer og skiftet retning et utal af
gange, er GPS’en en god ledsager. Når vi gik i land, checkede vi af og til vores position på GPS’en
i forhold til kortets koordinater.

Vores position checkes på
GPS’en.

Yderskærgården er et fascinerende sted hvis vejret er fornuftigt – OG det var det.
Når først man har krydset de få afmærkede sejlruter i området på vej ud i skærgården, har men det
meste for sig selv. De mange små øer og undersøiske skær holder bådtrafikken på passende afstand
og åbner mulighed for i kajakken at komme tæt på dyrelivet.

Yderskærgården

Kaffen nydes i det
pragtfulde vejr.

En af fordelene ved skærgården i denne del af Østersøen, er den lave saltholdighed på kun ca. 0,6%
(imod ca. 3% i Kattegat)
Det betyder at man kan bade uden at blive ”fedtet” af salt når man er tør. Man kan dermed også
vaske den værste gnu-lugt af sig med sæbe og blive skyllet ren bagefter – en fordel for alle i teltet
;o)

Selskab fra Stockholm på
vej hjem
Selvom vi generelt havde godt vejr på turen skal man selvfølgelig kalkulere med både regn og
blæst.

På vej ud i skærgården blev vi indhentet af et kraftigt tordenvejr der betød at vi måtte søge ind
under land pga. kraftig vind og lynnedslag. Vi mødte her et hold fra Stockholm der havde roet rundt
i skærgården en uges tid og nydt tilværelsen.
Generelt er skærgården op langs den svenske østkyst utroligt charmerende og let at ro i. Den syd
svenske skærgård er desuden et af Sveriges tørreste steder – ikke så ringe når man ”kajakker”.
Og i modsætning til Danmark er det tilladt at campere de fleste steder blot man ikke kommer for tæt
på fast beboelse.

Oplevelserne venter på os derude… ☺
Lidt bemærkninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kort til brug i området: 572 Gryt, Terrængkartan skala 1:50 000 fra Lanmäteriet. Kan bl.a
købes hos St.Anna skærgårds kajakuthyrning hvor meget info også kan fås.
Tag kun et mindre telt med (2 - mands). Der er ikke mange jævne steder hvor større telte
kan sættes op.
Tag godt med snor med (f.eks. 6 længder af 10 m. - 2 mm tyk) til teltslagning.
Bemærk at enkelte øer er forbudt at komme på pga. fugle og sæl beskyttelse.
Tag en GPS med. Behøver ikke at være med indbygget kort (du skal alligevel have et alm.
kort med). En brugbar GPS fås for ca. 750,- nu om dage – en billig sikkerhed.
Vi havde et forbrug på ca. 3,5 l ferskvand pr. dag pr. mand. Tages med fra fastlandet – regn
ikke med at tanke vand på øerne.
Tag hat, solcreme og event. langærmet sportsundertrøje med til beskyttelse imod solen.
Husk ekstra pagaj - hvis uheldet er ude.
Vejrmeldinger: www.yr.no (Norsk metrologisk Institut som også dækker Sverige og
Danmark seriøst)
Der er mobildækning i hele området.

Mvh.
Leif Halling, Mariager Kajakklub

