Radøy

Radøy Rundt
Tekst og foto: Evy Dame /Forbundet KYSTEN

Fakta om turen
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. Roturen rundt Radøy
passer fint som en helgetur med en
etappe på ca 3-4 timer fredag kveld
og etapper på ca 6 timer lørdag og
søndag.

Rutebeskrivelse
Dag 1: Rutens startpunkt er
Sæbøvågen. Herfra ror du nordover
til Manger, du bør treffe på
medstrøm gjennom Bognostraumen. Alternativt ro rundt
Bongno på sørvest siden. Ro videre
under Toskaveien gjennom et lite
hull i en steinbru/molo. Hold deg på
innsiden (østsiden) av Flona. Du
passerer nå Skageneset, en gammel
åreskiftestasjon som kan leies av
Bergen og Omegn Friluftsråd. Ro
langs land forbi Hella. 3-4 timer
etter du forlot Sæbøvågen kommer
du til Vågenes hvor det ligger to
campingplasser. Det er også mulig å
slå leir i Trædsvåg, en vik rett sør for
Vågenes.
Dag 2: Ro videre nordover på
innsiden av Kvolmo, gjennom
Kvolmesundet og under Fv 414 inn i
Marøystraumen, denne må du treffe
på flo. Alternativt ro rundt på
utsiden av Marøy om været tillater.
Ro nordover forbi Nåla i Kanalen og
inn i Breivika. Her er det fint å ta en
rast, gå opp på Forsøya og se på
Krigsminnesmerkene. Fra Vågenes
camping og hit er det ca 3 timer. Ro
ut mellom Hestøya og Svellingane,
og videre mot Rossnes. Hold deg på
innsiden av alle øyene. Da får du le
mot Fedjeosen som kan være stri.

Kystlagets hjemmeside:
www.kysten.no

Du er nå på nordsiden av Radøy. Når du
runder Rossneset begynner du på turen
sørover igjen. Gjennom Fosenstraumen
må du ha medstrøm. En fin
overnattingsmulighet er
Steinaldersenteret rett før Straume og
brua over til Fosnøyna. Dette må bookes
på forhånd. Ett annet alternativ er å ro
gjennom Straumen til Ventevika eller
helt ned til Saltvika friluftsområde. Her
er det fint å slå opp telt.
Dag 3: Ro sørover gjennom
Fesøysundet. Hold Radøy på styrbord
side og Lurekalven babord. Ro inn i
Grunnesundet til Feste, et gammelt
handelssted hvor det fortsatt er en
butikk (ligger for enden av fv 404). Her
gikk hovedleia tidligere, og videre
sørover finnes gamle åreskiftestasjoner,
sjøboder, herberger og handelssteder.
Ro videre sørover gjennom Radsundet.
Du må ha medstrøm gjennom
Alversund, og et fint sted om du må
vente på dette er Geitøyna
friluftsområde. Ro under Alversund bro
på fjærende sjø. Følg land sør om Radøy
og deretter Radtangen til du kommer
opp igjen til Radfjorden. Ro på innsiden
av Sæbøholmen tilbake til Sæbø.

Ruten i forhold til sjøgang, vind og
strøm
Roturen har flere partier hvor det er
umulig å passere med mindre man har
medstrøm. I tillegg er deler av ruta
eksponert for bølger og vind fra
fjordene og havet. Det må tas hensyn til
vær, vind og bølger og kontinuerlig
vurderes om det er greit å fortsette
turen. De fleste steder er det greit å
søke nødhavn, men det oppfordres til å
ha en god dialog med grunneier.

Type: Rotur
Startsted: Sæbøvågen
I tillegg finnes mange gode
utsett – spør grunneier om lov.
Lengde: 37 nm (69km)
Varighet: 3 dager, totalt 15 timer
rotid (voksne), pauser og
landstigninger kommer i tillegg
Gradering: Rød
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
I rutebeskrivelsen finnes forslag
til overnattingssteder underveis.
I tillegg finnes det flere fine viker
og friluftsområder egnet for
overnatting.
Steinaldersenteret på Straume
Kontakt Radøy Kommune
Telefon: 56 34 90 00
Skageneset v/Bergen og Omland
Friluftsråd
Telefon: 55 39 29 50.
Epost: firmapost@bof.no.
Nyttige linker
Tidevann: www.sehavnivå.no
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Vær obs på bølger
Kryssing
Strøm
Grunner, boer
Overnatting/Rast

Fra Sæbøvågen, Radøy rundt, 37 nm (69km)
Dag 1
1. Parkering, start fra Sæbøvågen
2. Obs! Sterk strøm, må ha medstrøm. Båttrafikk
3. Obs! Åpent. Bølger ved vestavind
4. Intet å bemerke
Dag 2
5. Obs! Åpent. Noe vanskelig navigering. Må ha kart
6. Obs! Sterk strøm, må ha medstrøm under brua
7. Intet å bemerke
8. Obs! Åpent kort strekk. Bølger fra siden
9. Intet å bemerke
10. Obs! Åpent.
11. Obs! Tungt strekk ved sønnavind
Dag 3
12. Obs! Sterk strøm, må ha medstrøm
13. Intet å bemerke
14. Obs! Båttrafikk. Noe vanskelig navigering
15. Obs! Båttrafikk. Sterk strøm, må ha medstrøm
16. Obs! Åpent. Tungt ved nordvestlig vind.

Rød tur
Denne roturen er gradert som en rød rute opptil vindstyrke frisk
bris (10 m/s). Dette innebærer at du må ha svært 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

ROTUR // RADØY, HORDALAND
FRA SÆBØVÅGEN, RADØY RUNDT - 3 DAGER
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Kart: Kartverket. Design: figuru.no

