Kristiansand

Bragdøya Rundt
Tekst og foto: Jan Rosenlund/Forbundet KYSTEN

Bragdøya i Kristiansandsfjorden er,
sammen med øyene rundt, offentlig
friareal. Øyene ble kjøpt av Kristiansand
kommune i 1969 med statlig tilskudd og
klausul om at området skulle være
rekreasjonsområde for byens
befolkning. På øyene er det en del eldre
hyttebebyggelse.
Byens første lystgård ble oppført på
Bragdøya av by- og rådstueskriver Henrik
Arnold Thaulow rundt 1770. Thaulow
var morfar til Camilla, Oscar og Henrik
Wergeland og barna tilbragt flere somre
på øya med foreldre og besteforeldre.
Området er variert, med småkupert
terreng, skog, svaberg og gammelt
kulturlandskap. Her er badeplasser både
på øst- og vestsiden av øya, gamle
spaserstier og blåmerket løype rundt
øya.

Rutebeskrivelse
Rutens startpunkt er Indre Havn øst
for Saltebua, en meget godt beskyttet
leirvåg med en stor sandstrand langs
øst- og nordsiden. Her holder
Bragdøya Kystlag til i to store og flere
mindre bygninger. De to største er av
eldre dato, de andre ført opp utover
på 1990-tallet og videre. Her finner
du toalett, dusj,
overnattingsmuligheter og en
sommerkafe (26/6 - 16/8).
Roturen går nordover og deretter
østover til Kanalen (Kyresundet)
mellom Bragdøya og Langøya. Deretter
runder du øya sørover og dreier
vestover igjen mellom Bragdøya og
Hestehodet-holmen. Følg sørsiden av
øya tilbake til Indre Havn. Kanalen er
delvis svært grunn og ved lavvann bør
man holde utkikk for ikke å grunnstøte.

Fakta om turen

Ruten i forhold til sjøgang, vind
og strøm
Deler av ruten - østsiden av
Bragdøya og østlige deler av
sørsiden - er eksponert for sjøgang
fra havet ved vind fra nordøst til
sør, med tilhørende bølgereflekser
fra øya. Øst- og sørsiden av
Bragdøya vil dessuten innimellom
bli truffet av sjøgang fra
Danmarksbåter og annen
skipstrafikk. Man bør ikke fortøye
på Bragdøyas østside, av hensyn til
bølgefaren. Fremherskende vind
er sørvest.
Strømmen ved øya er dominert av
strømmen fra elva Otra, som løper
sørover øst for øya. Øya blir
liggende i en slags bakevje, og det
er spekulert i om navnet Bragdøya
kommer av at øya bøyer av –
brigder elvestrømmen. I den smale
kanalen nord for øya, er strømmen
ofte merkbar, stundom østover og
stundom vestover. Det er særlig
vindretningen som bestemmer
strømretningen.

Utvidelse av turen (Blå rute)
I stedet for å ro inn i Kanalen
fortsetter du nordover rundt
Svensholmen og deretter videre til
Dybingen. Herfra kan du ro sørover
til Langholmen og rundt Ragnhildsholmen, før du kommer inn på ruta
rundt Bragdøya igjen. Noe av
farvannet er urent, spesielt langs
nordsiden av Langøya. Du kan
legge på en halv time ekstra i tid.

Kystlagets hjemmeside: www.bragdøya.no www.bragdoya.ning.com
www.kysten.no

Type tur: Rotur
Startsted: Bragdøya Indre
Havn
Lengde: 3nm (5,5km)
Varighet: 1-1,5 timer rotid
(voksne), pauser og
landstigninger kommer i
tillegg
Gradering: Grønn
Utvidelse av turen: Blå
Passer for: Voksne, voksne
med barn.
Sesong: Midten av mai –
midten av september
Utleie av båter: Bragdøya
Kystlag på Bragdøya
Koordinater: 58°7′6,0924″N
7°59′34,120″Ø
Kontakt:
Epost:saltebua@bragdoya.no
Telefon: 380 85 566 (Ikke fast
bemannet)
Vertskap Bragdøya: 91 67 61
77 (26/6 – 16/8)
Vertskap Grønningen: 95 10
25 23 (26/6 – 16/8)
Badebåten MS Bragdøya: 97
47 94 40
Adkomst
Buss: Kristiansand
sentrum Augland/Jaktoddveien.
Videre rutebåt til
Bragdøya.
For busstider se:
http://www.akt.no/
For rutebåt se:
www.bragdøya.no
Overnatting
Kystlaget har opparbeidet et
enkelt leirsted (Vinterro leir)
som kan leies av
skoleklasser eller
privatpersoner. Det er mulig å
slå opp telt på øya og legge til
med private båter.
Utvidet beskrivelse av
landingsplasser og
kulturminner finnes på
Kystlagets hjemmeside og i
Saltebua.
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Vær obs på bølger
Kryssing
Strøm
Grunner, boer
Overnatting/Rast

Fra Indre havn, Bragdøya Rundt 3 nm (5,5km)
1. Start i Indre Havn
2. Obs! Grunt ved lavvann. Nødvendig å holde utkikk
etter grunner. Noe strøm i Kanalen
3. Obs! Eksponert for vind fra nordøst til sør, sjøgang fra
fjorden og fra skip i fjorden.
4. Intet å bemerke
5. Obs! Utsatt ved vind fra øst til sørøst, sjøgang fra skip i
fjorden. Båttrafikk.
Vær oppmerksom på skjæret utenfor Hestehodet og
skjærene på sørvest siden av Bragdøya.

Grønn tur
Denne roturen er gradert som en grønn rute opptil vindstyrke lett bris (5 m/s). Dette innebærer at du må beherske en grunnleggende håndtering av robåt, navigering og
forståelse for vær, vind, strøm 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

ROTUR // BRAGDØYA, VEST-AGDER
FRA INDRE HAVN, BRAGDØYA RUNDT
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Kart: Kartverket. Design: figuru.no
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