Bongno Rundt

Bongno og Radøy

Tekst og Foto: Evy Dame/Forbundet KYSTEN.

Radøy er en øy i Nord Hordaland, litt
under en time fra Bergen. På
østsiden av Radøy gikk tidligere
hovedleia, og her finner man
tydelige spor etter gamle meierier,
handelssteder, sjenkesteder og
herberg. Bongno er en liten øy
mellom Radøy og Holsnøy. Turen
rundt Bogno kan være et fint
alternativ til den lengre turen rundt
hele Radøy.

Rutebeskrivelse
Rutens startpunkt er Sæbøvågen.
Herfra ror du ut Radfjorden med
Radøy på styrbord side. Du bør
treffe på medstrøm gjennom
Bongnostraumen. Ro videre rundt
Bongno og etter hvert sørover
gjennom Landsvikosen.
Sør for Bongno ligger Havrøyna i
Havrøyvågen. Dette er et
friluftsområde hvor det er fint å
raste eller overnatte. Herfra kan du
gå tur til Havrevatnet, et fint fiskeog badevann. Roturen tilbake til går
over Radøyfjorden og østover til
Sæbøvågen.

Fakta om turen

Ruten i forhold til sjøgang, vind og
strøm
Bongnostraumen kan være stri, her bør
du ha medstrøm. I tillegg må du være
oppmerksom på bølger og sjøgang når
du runder rundt på vestsiden av
Bongno.
Vis respekt for vær og farvann. Legg
ikke ut over Radøyfjorden dersom du er
usikker på værforholdene. Følg nøye
med på eventuelle værendringer og
snu i tide.

Alternativ rute (grønn) - Havrøyna
Ett alternativ er å ro direkte til
Havrøyna på sørsiden av Bongno. Fra
Sæbøvågen følger du sørsiden av Radøy
til har passert Kvitstein. Her kan du
krysse over mot Havrøyna. Dette er det
korteste strekket over Radfjorden, hvor
Bongno gir deg le for bølger og vind fra
nordvest. Etter en rast i Havrøyvågen
kan du ro rundt Havrøyna før du krysser
over fjorden igjen. Følg land tilbake til
Sæbøvågen.

Type: Rotur
Startsted: Sæbøvågen
Lengde: 8 nm (15km)
Varighet: 3 timer rotid
(voksne), pauser og
landstigninger kommer i
tillegg
Gradering: Blå
Alternativt direkte til
Havrøyna, grønn.
Passer for: Voksne og voksne
i følge med barn
Sesong: Vår, sommer, høst
Utleie av båter: Kontakt
Keipane Kystlag for
informasjon.
Kontakt
Nærmeste Kystlag er Keipane
Kystlag v/Evy Dame
Telefon: 97 42 32 67
Epost:
evydame@broadpark.no
Adkomst
Fra Bergen følger du E39
nordover til Knarvik. Videre
på Rv57 og Rv 565, deretter
Fv407 til Sæbø.
Overnatting
Friluftsområdet i
Havrevågen.
Nyttige linker
Tidevann: www.sehavnivå.no

Kystlagets hjemmeside:
www.kysten.no
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Vær obs på bølger
Kryssing
Strøm
Grunner, boer
Overnatting/Rast

Fra Sæbøvågen rundt Bongno, 7 nm (13 km)
1. Parkering, start fra Sæbøvågen
2. Obs! Sterk strøm. Må ha medstrøm. Kryssing. Båttrafikk
3. Obs! Vind og bølger ved vind fra vest-nordvest
4. Intet å bemerke
5. Intet å bemerke
6. Intet å bemerke
7. Obs! Kryssing. Båttrafikk
8. Intet å bemerke

Blå tur
Denne roturen er gradert som en blå rute opptil vindstyrke laber bris (8 m/s). Dette innebærer at du må ha
gode ferdigheter i håndtering av robåt, navigering og
tolkning av vær, vind, strøm, bølger og annen trafikk
på sjøen.

Gradering
Grønn tur = svært lett
Blå tur = lett/middels
Rød tur = tung/vanskelig
Svart tur = ekspert

Symbolforklaring
Parkering/utsett/start
Vær oppmerksom
Vær obs på vind
Trygg landing

Råd til roturen
• Bruk alltid godkjent flyteutstyr
• Vis respekt for vær og farvann
• Se værmeldingen og følg med på værendringer
– snu i tide
• Ta med en fastbundet bøtte og annet nødvendig utstyr
• Lær deg redning – du må vite hvordan du skal komme
deg opp i båten igjen dersom du faller over bord.
• Pakk mobilen vanntett
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ROTUR // BONGNO, HORDALAND
FRA SÆBØVÅGEN TIL HAVRØYNA, RUNDT BONGNO
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Kart: Kartverket. Design: figuru.no
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