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Bottenvikens 
skärgård & kustland

Den nordliga delen av Bottenviken är världens nordligaste bräck-

vattenskärgård. Kuststräckan från Skellefteå i söder till Haparanda  

i norr har stora tillgångar för turism, rekreation och friluftsliv. 

Bottenviken har en vacker kust med fler än 4000 öar och en 

säregen flora och fauna. Sommarens soltimmar är nästan alltid fler 

än i övriga delar av Sverige.

Hösten har sin egen charm med varma färger. Vinterns isbelagda 

fjärdar gör skärgården lättillgänglig. Vårvintern bjuder på ett fasci-

nerande skådespel då isen släpper sitt grepp.

Under hela året finns möjlighet att delta i spännande aktivite-

ter som inramas av ljusa vinternätter, midnattssolens sken, löjrom 

och lax, fruset hav, bad och bastuvärme, åkerbär och havtorn och 

labyrinternas mystik.

Möt också Bottenvikens goda värdskap och vänliga människor.

Välkommen!

Omslagsfoto: Göran Wallin  

 Text, projektledning: Tina Nilsson 

Grafisk form:  Mediagrafik & illustration  

 Tryck: GTC Print maj 2017

Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan

är ett samarbete mellan kommunerna 
Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda, med 

fokus på gemensam skärgårdsutveckling. 
Inom ramen för kommunsamverkan genom-

förs insatser för att tillgängliggöra skärgården 
för kommuninvånare och besökare. För mer 

information om Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan:

www.bottenvikensskargard.se
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En unik skärgård
Bottenvikens skärgård är den kust som sträcker sig från den västerbottniska 
gränsen i söder till den finska i nordost. Med sina över 4000 öar tillhör Bot-

tenvikens skärgård en av de vackraste i landet och den kan erbjuda ett rikt och 
annorlundaväxt- och fågelliv. Bottenvikens skärgård, består av, söderifrån sett: 

Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda skärgård.

Foto: Per Pettersson

FLORA
Bottenvikens bräckta vatten, klimat, 
landhöjning och berggrund skapar 
förutsättningar för en speciell och 
variationsrik växtlighet. Vissa arter 
finns endast här. Bottenviksmalört 
och strandögontröst är exempel på 
sådana, så kallade endemiska arter. 
Här finns också arktiska havsstrand-
växter som strandviva och österbot-
tenstarr vilka har invandrat från 
ishavet för ca 9000 år sedan. I skär-
gården kan man fortfarande uppleva 
urskogsartade skogar. Sedan de upp-
stigande öarna började kläs av skog 
har vissa av dem aldrig påverkats av 
modernt skogsbruk.

FAUNA
Bottenvikens skärgårds varierade 
landskap rymmer ett rikt djurliv. 
På öarna samsas skärgårdens och 
skogens fåglar, längs stränderna 
syns vadare som roskarl och större 

strandpipare och inne i skogen kan 
man stöta på orre eller dalripa. Tobis-
grisslor och tordmule häckar bland 
stenblock på öar i yttersta havsban-
det. Här finns också både dvärgmås, 
som är världens minsta mås, och 
skräntärnan, som är världens största 
tärna. Man kan även se havsörn och 
fiskgjuse på spaning efter fisk.  

I Bottenviken finns två arter av säl, 
vikare och gråsäl. Gråsälen, som är 
störst, kan bli tre meter lång och väga 
300 kilo. Älgar är vanliga i skärgår-
den. Renar är här främst vintertid 
men kan ibland ses också under 
sommaren.

HISTORIA
Människor har med all säkerhet 
färdats bland skärgårdens öar i sitt 
sökande efter utkomst eller föda 
redan för över 1000 år sedan. Många 
fornlämningar vittnar om detta 
och de vanligaste är tomtningar, 

Foto: Per Pettersson
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båtlänningar, fiskelägen, gistgårds-
rösen och labyrinter. Tomtningar är 
lämningar efter tillfälliga bostäder i 
kustlandet, nyttjade vid säsongsjakt/
fiske. Båtlänningar är strandstäl-
len rensade från sten för att man 
skulle komma i land med sina båtar. 
Gistgårdsrösen är stenar i rad som 
höll stolpar på plats på vilka fiskarna 
torkade sina nät.

Av Sveriges 300 kända labyrinter 
finns 100 i Bottenvikens skärgård. Att 
gå i labyrint för att få god jakt- och 
fiskelycka var ett av flera troliga sätt 
att använda labyrinterna. 

HAVET
Skärgården längs 
Bottenvikens kust-
land är så säregen 
och speciell att vi 
utan överdrift kan 
kalla denna del av 
Sverige ”världens 
nordligaste bräck-
vattenskärgård”. 
Havsvattnet är bräckt, 
alltså varken sött eller salt, 
till exempel är Atlantens vatten 
10 gånger saltare. Detta beror på de 
stora älvarnas utlopp i Bottenviken, 
då stora mängder sötvatten tillförs 
och späder ut havsvattnet. I Botten-
viken finns inga tecken på övergöd-
ning. Endast lokalt, vid utsläpp 
från industrier och reningsverk, är 
näringshalten förhöjd. Bottenviken 
har inte heller några döda bottnar.

BERGGRUNDEN
Berggrunden vid Bottenviken består 
av många olika bergarter. De äldsta 

djupa bergarterna är främst olika 
gnejser och dioriter, granodioriter 
och graniter, bildade under en period 
på mellan 1800 och 2000 miljoner år 
sedan. De har blottlagts av erosionen 
och kan ses på olika ställen. Graniter 
och pegmatiter i form av kvarts och 
fältspat har brutits på flera ställen 
sedan tidigt 1900-tal. I vissa delar av 
skärgården finns grönstenar, skiffrar 
och kalkstenar, bergarter som bidrar 
till en rikare flora. I yttre havsbandet 
finns de yngsta bergarterna, bla kim-
berlitgångar. Söder om Luleå ligger 

Kallaxgabbron, Norrbottens 
landskapssten, den som 

krossad strös ut på 
gatorna vintertid.

INLANDSISEN
Den senaste 
inlandsisen och 
dess rörelser har 

påverkat skärgår-
dens utseende och 

lämnat tydliga spår 
efter sig. Jordarten 

morän, som täcker de flesta 
av skärgårdsöarna, har avsatts 

från inlandsisen när den smälte ned. 
Isräfflor på hällar har uppkommit 
genom att block och stenar fastfrusna 
i inlandsisen har repat bergytan.

Landhöjningen vid Bottenviken 
är cirka 0,9 cm per år. Eftersom 
Bottenvikskusten är så låglänt blir 
landhöjningen mycket märkbar. 
Under landhöjningen har öarna 
utsatts för havets vågverkan och det 
lösa materialet har svallats kraftigt. 
Resultatet kan bland annat ses i form 
av utbredda klapperstensfält. Foto: Erland Segerstedt
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På ön Pite-Rönnskär i den nordligaste 
delen av Skellefteå kommun ligger 
fyr- och lotsplatsen Pite-Rönnskär – 
namnet skvallrar om att den i första 
hand betjänade sjöfarten till 
Piteå. Sedan 100 år tillbaka 
reser sig här den 39 m 
höga Heidenstam-fyr 
som kallats ”Fyrarnas 
drottning”. 

Vid besök på ön 
kan man genom 
öborna få möjlighet 
att komma ända upp 
till fyrlanterninens 
hisnande höjd. 

Pite-Rönnskär kan som 
tidigast stigit ur havet ca år 1000. 
Drottning Kristina donerade fiskerät-
ten på Pite-Rönnskär till Piteå stads 
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fiskare under 1600-talet. Detta med-
förde att vissa fiskare måste flytta 
sina fiskestugor till andra öar. 

Ön fick elektricitet via kabel 1956. 
Ön är numera en väderstation, 

lyssnar man på sjöväder på 
radion så får man veta 

vind och temperatur 
på ön.

På ön finns 
följande myt eller 
skröna: Djupt inne 

i granskogen på den 
nordöstra delen av ön 

finns ett mytomspunnet 
klippblock, kallad Klock-

stenen. Varje gång det ringer 
till gudstjänst sägs detta mäktiga 
mossbelupna stenblock vrida sig ett 
kvarts varv medsols.

Pite-Rönnskär

Foto: JWE Skellefteå kommun

Gästbrygga och angöring för turbåt. 
Grillplatser, vindskydd, bastu och 
torrtoalett.

Fiskeläge med stugor som numera 
används som fritidshus. Här finns 
även gistvallar, torkställningar som 
använts av fiskare för att torka nät.

Café och vandrarhem. Under 
sommarens högsäsong driver 
Kinnbäcks skärgårdsturism café och 
vandrarhem i den gamla lotsstugan. 
Från Kinnbäck på fastlandet går det 
båttaxi till Pite-Rönnskär.
www.kinnbackskargard.se 
Tel 072-543 30 11

Tidigare fyrplats och lotsstation för 
Piteå. Fyren, som är Sveriges högsta 
av denna konstruktion (Heidenstam-

fyr) är numera släckt för sjötrafik. 
Hålls dock tänd under aug-sep för 
småbåtstrafiken. Fyren byggdes 
ursprungligen på Sandhammaren 
i Skåne 1896 men nedmonterades 
och byggdes istället upp på Pite-
Rönnskär 1904. Fyren är näst högst 
i Sverige, 39 m hög. Långe Jan på 
Öland är den allra högsta. Den gamla 
lotsstugan används numera som mu-
seum och samlingslokal för öborna. 

På Kyrkudden ligger ett fiskarkapell
uppfört 1771 av tre bröder. Målning-
en i kapellet föreställer korsfästelsen
med Maria, Marta och Magdalena.
Kapellets klocka är från 1840-talet.

Innan fyren byggdes användes denna
båk för att leda fartyg och skepp rätt
i mörkret.
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Fem kilometer från Byske ligger byn 
Furuögrund med sin vackra natur. 
Långt tillbaka i tiden var sjö-
farten och fisket domine-
rande i samhället. Byns 
storhetstid är starkt 
förknippad till åren 
1874 och 1925 då 
sågverksepoken 
pågick. 

Furuögrund har 
en fin hamn som 
ligger väl skyd-
dad från vindar. På 
stranden strax norr om 
hamnen byggdes 1914 en 
mareograf som är inrymd i ett 
vackert hus. Denna mareograf som 

mäter vattenståndet i havet är unik 
eftersom den är manuell. 

I närheten av Furuögrund 
ligger Romelsön med anor 

från vikingatiden. 
År 1543 omnämn-

des ön i Gustav 
Vasas Jordabok 
som ”Rumholsöi-
jarne” och ägdes av 
bönderna i Ostvik. 
År 1652 donerade 

Drottning Kristina 
Romelsön till Piteå 

Stad. 
I området finns också 

Halsön och Hamnskär, två fina 
utflyktsmål.

Furuögrund

Foto: JWE Skellefteå kommun
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Byske båtklubbs hemmahamn med 
ca 15 gästplatser ligger väl skyddad 
från de flesta vindar och har ett 
bra djup för segelbåtar. Hamnen 
ligger ca 5 km från Byske dit du 
lätt tar dig för att proviantera med 
båtklubbens lånecyklar. I det gamla 
hamnmagasinet finns kök, toalett, 
dusch, tvättmaskin och brygga för 
tömning av septitank. Sjösättnings-
ramp för mindre båtar.
www.byskebatklubb.com 

Furuögrunds hamnmagasin.
Furuögrunds hamncafé – öppet 
under sommarens högsäsong.
Hamnmagasinet uppfördes i mitten 
av 1800-talet och nyttjades av 
träindustrin. I byggnaden finns 

en permanent utställning med 
foton från sågverksepoken och 
sjöfarten. Caféet är populärt och 
lockar många gäster under som-
marsäsongen. Du kan sitta inomhus 
eller på terrassen med utsikt över 
hamnen och vattnet. Du kan ta en 
fika med gott bröd, eller äta goda 
maträtter, varav flera med anknyt-
ning till havets gåvor. Caféet har 
fullständiga rättigheter.
www.furuogrundshamncafe.se  
Tel 070-337 06 15 

Mareograf från 1914.
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Hamnskär var tidigare lotsstation. 
Ön består i huvudsak av klippor och 
klapperstensfält. Hamnskär ligger 
direkt söder om inseglingen till 
Furuögrund och här finns en av 
Byske Båtklubbs anläggningar.

Hamnskär är en populär utflykts-
plats mycket tack vare sina fantastis-
ka klippor. Ön är liten och den gamla 
lotsbyggnaden och annexen som 
tidigare använts av försvarsmakten är 
de enda byggnaderna på ön.  

Under sommarens högsäsong går 
båttaxi till Hamnskär.

Hamnskär (Lotsskäret)

Foto: Skellefteå kommun
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Gästbryggor, angöring för turbåt, 
grillplats. För information om 
turbåtstrafik se: 
www.skelleftea.se/batliv 

Lotsstuga. En del av stugan 
används som raststuga och står 
öppen för allmänheten. I den andra 
delen finns ett rum med två bäddar 
att hyra. 
- Färskvatten medtages.
- Ingen el finns på ön. 
- Bokning av boende sker via 
   Byske Havsbad.
www.byskehavsbad.se  
Tel 0912-612 90

Annexet. Boende för uthyrning
(5 bäddar). 
- Färskvatten medtages.
- Ingen el finns på ön. 
- Bokning av boende sker via 
   Byske Havsbad.
www.byskehavsbad.se  
Tel 0912-612 90

Allmän bastu. Ved medtages.

Grillplats och torrtoalett. 

Grillplats

Torrtoalett
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Foto: Tins Nilsson
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Kåge båtklubb, en av de största 
båtklubbarna i Västerbotten, 
har sin hemmahamn på 
Näsudden i Kåge-
fjärden, ett stenkast 
från E4 och ca 10 
km norr om cen-
trala Skellefteå. 

Lillhällan på 
Bastuholmen 
strax utanför Kåge 
hamn är ett fint och 
lättillgängligt ut-
flyktsmål som ägs och 
sköts av Kåge Båtklubb. 

Kåge hamn, Bastuholmen
och Bergskäret

Foto: Göran Wallin

Bergskäret är en ö i inloppet till 
Kågefjärden. Naturen på ön består 

av klipphällar och skog och 
här finns såväl eldstäder 

som platser för bad. 
Ön har en intressant 
historia och bär spår 
av militär aktivitet.

Bergskäret är ett po-
pulärt utflyktsmål vid 

lugnt väder och ön kän-
netecknas av sin vackra 

och välbehållna fyr.
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GÄSTHAMN
-  Kåge båtklubbs hemmahamn. 

-  Angöring för turbåt. 

-  Café/restaurang – öppet under   
 sommarens högsäsong.

-  Toalett, dusch, tvättstuga,  
 färskvatten. 

-  Tömning av septitank

-  Tankbrygga för bensin och diesel

-  Sophantering

-  Sjösättningsramp, kran och  
 mastkran

-  Samlingslokal

-  Ca 1 km till Kåge samhälle med  
 livsmedelsbutiker m.m.

- Daglig bussförbindelse till 
   centrala Skellefteå.
www.kagebatklubb.se 
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MJÖSUNDET

OSTNÄSET

PÅLSTRANDEN

OXHOLMEN

BASTUHOLMEN

KÅGEHAMN

KÅGÖN

KÅGE-
FJÄRDEN

LILLHÄLLAN
-  Gästbrygga med el
-  Kåge båtklubbs klubbstuga
-  Grillplatser, torrtoaletter, bastu  
 och dusch
-  Färskvatten
-  Strövstig till Storhällan
Anläggningen på Lillhällan har 
anpassats för att öka tillgänglig-
heten. För mer information om 
tillgänglighet, kontakta Skellefteå 
Turistcenter. 
www.visitskelleftea.se 
Tel 0910-45 25 10

BERGSKÄRET
- Två gästbryggor   
 (västra och södra sidan av ön)
- Grillplatser

-Torrtoalett
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Söder om Furuögrund ligger öarna 
Halsön och Romelsön. Halsön har, 
precis som flera andra öar i Botten-
vikens skärgård, en historia kopplad 
till sågverksindustrin. I slutet av 
1800-talet fanns en ångsåg 
på ön. I den hårda kon-
kurrensen som rådde 
mellan sågverken 
drabbades Halsöns 
ångsåg av att en av 
konkurrenterna 
spärrade farleden 
som användes för 
att frakta timmer.  
När farleden mellan 
Halsön och Romelsön 
stängdes tvingades man 
transportera timret runt 
Romelsön istället, vilket innebar en 
ordentlig och betydligt mer utsatt 

Halsön och Romelsön

Foto: JWE Skellefteå kommun

omväg. Grundet mellan Halsön och 
Romelsön som användes för att spär-
ra av farleden kallas idag Egennyttan. 

Romelsön har anor från vikingati-
den. År 1543 omnämndes ön i Gustav 

Vasas Jordabok som ”Rum-
holsöijarne” och ägdes av 

bönderna i Ostvik. 
År 1652 donerade 

Drottning Kristina 
Romelsön till Piteå 
Stad, som fortfarande 
äger ön trots att den 
geografiskt ligger i 

Skellefteå kommun. 
Naturen på Romelsön är 

mycket variationsrik med 
sandstränder, klapperstens-

fält, klipphällar, hällmarkstall-
skog, kustgranskog och ett par större 
sjöar och tjärnar.
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Gästhamn med ca 30 platser.
Angöring för turbåt. För informa-
tion om turbåtstrafik se 
www.skelleftea.se/batliv 

Byske Båtklubbs klubbstuga
-  Kök med spis, mikrovågsugn 
 och kyl/frys
-  Kommunalt sommarvatten 

-  Tillgång till eluttag

-  Torrtoalett

-  Grillplats

-  Vedeldad bastu

-  Sandstrand och klippor  
 med kvällssol.
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ROMELSÖN

HALSÖN

Mindre båtar kan ta iland vid Sand-
viken som är en populär sandstrand 
med torrtoalett och grillplats.

Egennyttan
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Foto:Per Pettersson
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Relativt stora båtar kan ta sig upp 
till Bergsbydammen i Skellefteälven. 
Mindre båtar kan ta sig vidare in till 
centrala Skellefteå. Den segelfria 
höjden under broarna är 3,5 meter. 

Detaljerade fakta om båtleden 
finns i foldern ”Med båt längs Skel-
lefteälven” som finns på Skellefteå 
Turistcenter. 

Den går även att hämta hem från 
www.skelleftea.se/batliv

Skellefteälven

Foto: Ted Logart
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Vid bryggeribacken i centrala Skel-
lefteå finns en allmän flytbrygga 
att förtöja vid om man vill stanna 
till för att äta eller handla. Alldeles 
i närheten finns restaurangerna 
Bryggargatan, Brygg CC och 
Kajplatsen Restaurang & Cafe.

Stadsmarinan i Skellefteå centrum 
sköts av Guldstadens båtklubb och 
erbjuder sjösättningsramp och när-
het till restauranger och shopping.
www.guldstadensbatklubb.se 

Slussen vid Bergsbydammen har en 
slusskammare som är 12 x 4 m, 
djg 1 m, segelfri höjd 4 m och lyft-
höjden är 1,5 m. Inkörningsdelen 
tillåter endast en båtbredd på 3,5 m.

Stackgrönnans båtmuseum med 
en stor samling bruksbåtar är 
tillsammans med Café Kajutan 
ett populärt utflyktsmål. Caféet 
erbjuder stora och goda räkmackor 
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BERGSBYDAMMEN

KANOTUDDEN

KURJOVIKEN

STACKGRÖNNAN

och fikabröd. Gästbrygga finns att 
förtöja vid för hungriga båtfarare.
www.cafekajutan.se 
Tel 0910-863 40

På Kanotudden, hemmahamn för
Skellefteå kanotklubb, finns möjlig-
het att förtöja vid brygga eller vid 
ledig båtplats i småbåtshamnen 
ca 100 m därifrån. Sommartid 
servering och kanotuthyrning på 
Café Sjöbönan,
tel 0910-351 15.

Kurjoviken är hemmahamn för Urs-
vikens segelsällskap. Hamnen ligger 
väl skyddad, prickar vid inloppet och 
belysta enstavlor underlättar in-
seglingen. Inseglingsdjupet är 2,7m 
vid medelvattenstånd. I närområ-
det finns affärer och bussar in till 
Skellefteå. Här hittar du också
Kurjovikens sjökrog, en sommar-
restaurang  med fika, mat och 
fullständiga rättigheter. 
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Ön Gåsören utanför Skellef-
tehamn har väglett sjöfa-
rande med sin fyr sedan 
1881. En ny och 
automatiserad be-
tongfyr byggdes 1921 
och den gamla fyren 
släcktes. Fyrappara-
ten monterades ned 
och byggnaden över-
togs av lotsarna som 
funnits där sedan 1904. 

1968 lades lotsplatsen ner men 
nu har Gåsören fått liv igen. 

Fyrstugan och lots-
stugan ägs av Svenska 
Kryssarklubben, 
Skelleftekretsen, som 
låter båtgäster an-
vända det byggnads-
minnesmärkta 

lotshuset. 
År 2003 återtändes 

Gåsörens fyr.

Gåsören

Foto: Ulrika Rönnlund
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Hamn med plats för 
ett femtontal båtar.

Sjöbodar

Torrtoalett

Den nya fyren

Bastu

Torrtoalett

Den gamla fyren med fyrstuga.

Före detta lotshuset. Möjlighet att 
hyra lotshuset för arrangemang och 
övernattning. Bokning via Svenska 
Kryssarklubben, Skellefteåkretsen. 
www.sxk.se/bottenvikskretsen
Tel 070-690 97 01
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Foto: Per Pettersson
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Burehällorna är ett naturvårdsom-
råde som nås bekvämast med båt. 
Genom landhöjningen har 
en smal förbindelse till 
fastlandet vuxit fram 
som gör att man även 
kan nå området till 
fots. Mot havet finns 
blankslipade hällar. 
Den yttersta hällan 
kallas för Trappmans 
hälla. Soldaten Trapp-
man från Uttersjön seg-
lade på hällan en stormig 
höstnatt 1863.  Båten sjönk 
och mannen tog sig i land. 

Men han frös ihjäl och hittades knä-
stående med händerna knäppta 

i bön. Massor av ristningar på 
Burehällorna vittnar om 

att de varit omtyckta 
utflyktsmål ända se-
dan 1920-talet. Häl-
lorna används också 
flitigt för sol och bad 
och här finns även en 
mindre sandstrand. 

Sarasand sydväst om 
Burehällorna är en fin 

badvik som är väl värd ett 
besök.

Burehällorna

Foto: Per Pettersson
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Grillplats

Torrtoaletter

Flytbryggor med ca 30 platser.
Inseglingsdjup ca 1,8 meter vid 
normalvattenstånd.

Grillstuga och bastu.

Stig som övergår till väg, trevlig 
promenad till Sarasands badplats.

Badviken Sarasand, ett populärt 
utflyktsmål med fin sandstrand, 
grillplats och torrtoalett.
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Foto: Göran Wallin
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Skötgrönnan är en särpräglad ö 
som ligger drygt 2 km från kusten 
vid Skallön söder om Bureå. På en 
yta mindre än en kvadratkilometer 
ryms en intressant historia, ett 
fritidsparadis, en unik flora 
och ett rikt fågelliv. Öns 
historia börjar när ön 
dök upp ur havet på 
1600-talet. Den var 
tidigt viktig för fisket 
längs kusten. Min-
nen från den tiden är 
husgrunder, labyrinter 
och en kompassros. 
Skötgrönnan är den syd-
ligaste av sandöarna längs 
Bottenvikskusten. De enda delarna 
som inte består av sand är ett litet 

rundslipat hällparti på den norra 
delen av ön och ett rev av block och 
sten åt sydost. 

På ön växer gles lågvuxen tall-
skog omväxlande med öppna 

sandhedar med spridda 
enbuskar. I sanden växer 

strandärt, strandråg 
och olika raggmos-
sor. Ön kantas av fina 
sandstränder och är 
ett populärt utflykts-
mål under högsom-

maren. Skötgrönnans 
naturreservat bildades 

1968 och området ingår 
också i Natura 2000-nätver-

ket med syfte att värna dess speciella 
miljö och växter.

Skötgrönnan

Foto: Per Pettersson
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SXK Skelleftekretsens boj.

Sandstrand där det är möjligt att 
lägga till med mindre båtar.

Labyrint

Husruiner

Den lilla tjärnen Gaddgrubban 
med vita näckrosor.

Kompassros
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Namnet Bjuröklubb är idag känt 
inte minst genom väderleksrappor-
terna. Men Bjuröklubbs historia går 
långt tillbaka i tiden. Redan under 
bronsåldern, när havsnivån låg ca 30 
meter över dagens, fanns tillfälliga 
bosättningar här. Och under 1200-ta-
let var Bjuröklubb en hamn för den 
bottniska sjöfarten

År 1518 förvånades Olaus Magnus 
av naturens infall vid Bjuröklubb. Det 
kan man läsa om i hans ”Historia om 
de nordiska folken”. År 1859 byggdes 
den fyr som lyser än idag. Man kan 
enkelt ta sig upp till fyren, som ligger 
50 m över havsytan, via en tillgäng-
lighetsanpassad ramp. 
Väl uppe vid fyren får man en vid-
sträckt utsikt över Bottenviken.

1976 bildades Bjuröklubbs natur-
reservat och antalet sevärdheter inom 

området är stort. Få platser längs 
Norrlandskusten har så många läm-
ningar efter fiske och säljakt. 

Dateringar visar att de är från 
omkring 500-talet fram till 1800-
talet. Många av dem kan ses efter den 
arkeologstig som går längs klipphäl-
lar och klapperstensfält.

 Förutom kultur- och naturtill-
gångar finns på Bjuröklubb gäst-
hamn med fiskförsäljning, café och 
vandrarhem.

Anläggningen på Bjuröklubb har 
en god tillgänglighet. För mer infor-
mation om tillgänglighet på platsen, 
vänligen kontakta Arena Bjuröklubb: 
www.bjuroklubb.se
tel 072-204 21 00
eller Skellefteå Turistcenter 
www.visitskelleftea.se 
tel 0910-45 25 10.

Bjuröklubb

Foto: Ted Logart
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med toalett, bastu och grillplats. 

Vandrarhem i Bjuröklubbs fyr.Bok-
ning  via Arena Bjuröklubb. Café 
Fyren har öppet under högsäsong.  
Fika på caféet eller få med dig en 
picknickkorg. www.bjuroklubb.se  
Tel 072-204 21 00

Hamnmagasinet i den tidigare
oljehamnen nyttjas numera till olika
arrangemang.

Kapellet från år 1864 har en före-
gångare som byggdes redan år 
1658. Klubben var då ännu en ö, 
fiskestugor och bodar låg vid det 
sund som skiljde ön från fastlandet. 
Fiskeläget var på 1800-talet ett av 
Västerbottens största. 

Badvik med parkering, torrtoalett 
och grillplats.

Start för vandringsleder mot 
Sillhällorna, Jungfrugraven och 
Grundskatan.

Sillhällorna är en kilometerlång 
klipphäll som vetter direkt mot ha-
vet. Namnet kommer sannolikt från 
att man tidigare torkat strömming 
här. Sommartid bjuder platsen på 
varma klipphällor och svalt havsvat-
ten. Vintertid är området en erkänt 
bra plats för pimpelfiske efter sik.

Jungfrugraven är en spännande
fornlämning: en stenvall som 
kanske var en bogårdsmur, d v s. en 
mur som kringgärdade ett kapell 

från katolsk tid (före 1500-talet). 
Det kan också ha varit en tillfällig 
begravningsplats.

Grundskatan är en ca 700 meter 
lång stenrevel som löper rätt ut 
i havet. Hit åker man under maj 
månad för att se sträckfågel. Plat-
sen är känd för det stora antalet 
passerande lommar.  Här finns även 
sandstrand och grillplats.

Västerbottens längsta havssand-
strand, Storsanden, som givetvis 
lockar till bad. Norr därom finns en 
granskog som är rik på hänglavar.
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Foto: Ulrika Kommes

33 34

RESTAURANG LANTERNAN,
BYSKE
En fräsch restaurang med fantastisk
panoramautsikt över stranden och havet.
Restaurangen har öppet under som-
marens högsäsong. Gästplatser för besö-
kande båtar finns på den norra piren.
www.byskehavsbad.se  
Tel 0912-612 90

BYSCAYA CAFÉ, BYSKE
Mitt på sandstranden på Byske havsbad
ligger Byscaya Café, som lockar med 
enorma mjukglassar, lättluncher och fika. 
www.byskehavsbad.se  
Tel 0912-612 90

FURUÖGRUNDS HAMNCAFÉ
Sommarcafé som blivit känt för sina goda 
räksmörgåsar. Furuögrund är Byske 
båtklubbs hemmahamn och här finns 
gästplatser med boj, bom eller långsidor.
www.furuogrundshamncafe.se 
Tel 070-337 06 15,  070-337 06 21 

KÅGE HAMNCAFÉ 
Vackert beläget café i anslutning till 
Kåge båtklubb. Här kan du smaka på 
Västerbotten, råvarorna är lokala och 
främst ekologiska. Allt från kaffe, sötsa-
ker och smörgåsar till sallader, maträt-
ter och läskande dryck erbjuds du med 
en vy över Kågefjärden inkluderat. 
Caféet drivs av restaurang nygatan 57.
www.nygatan57.se  
Tel 0910-134 44

CAFÉ SJÖBÖNAN
KANOTUDDEN, URSVIKEN
Sommarcafé med glass, läsk och kaffe 
med bröd. Kanotudden har ett fint läge 
vid Ursviksfjärden. Här finns även möjlig-
het att hyra canadensare eller havskajak. 
idrottonline.se/SkellefteaKK-Kanot/Cafe.  
Tel 0910-351 15

Foto: Lars Eric Ståhl
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KKURJOVIKENS SJÖKROG

Ett stenkast från Ursvikens Segelsäll-
skaps hamn i Kurjoviken ligger sjökrogen. 
Här kan du välja att fika eller äta något 
gott från en skärgårdsinspirerad meny.
www.kurjovikenssjokrog.se 
Tel 0910-77 77 50

CAFÉ BRYGGAN, LÖVÅNGER
Sommarcafé med kaffe, läsk, smörgåsar,
fikabröd, glass och godis. Det finns även 
möjlighet att prova klätterväggen, hyra 
kanot och ta en paddeltur på havet, 
spela basket eller frisbeegolf. 
www.munkviken.se  
Tel 0913-108 63

CAFÉ KAJUTAN
Känt för sina stora och 
goda räkmackor. 
Fikabröd, lättare 
maträtter, glass 
samt fullständiga 
rättigheter. Här 
finns även lekpark, 
hoppborg och 
trampbåt. Intill 
caféet finns camping 
med nytt servicehus 
som även båtfolket får 
använda vid övernattning.
www.cafekajutan.se  
Tel 0910-863 40

CAFÉ FYREN, BJURÖKLUBB
Café vid gammal fyr! Här kan man avnjuta 
en utsökt måltid i fyrmästarbostadens 
trädgård eller hyra en picknickkorg att ta
med till en avskild klippa vid stranden, 
med milsvid utsikt.
www.bjuroklubb.se  
Tel 072-204 21 00

BRYGGARGATAN – 
RESTAURANG & BISTRO
Mitt i centrala Skellefteå, nedanför
stadsparken vid bryggarbacken hittar
du Bryggargatan. Här präglas menyn av 
nordiska influenser. På sommaren kan du 
njuta av uteserveringen med utsikt över 
Skellefteälven. 
www.bryggargatan.se 
Tel 0910-21 16 50

BRYGG CLUB OCH CAFÉ
Precis vid älven och Restaurang Bryg-
gargatan ligger Brygg Club och Café.  I 
caféet tillagas allt på plats med lokalpro-

ducerade och ekologiska råvaror. 
www.bryggcc.se 

Tel 0910-21 16 80

KAJPLATSEN 
RESTAURANG 
& CAFÉ
Flotten ligger i 
Skellefteälven, 
precis nedanför 

Bryggarbacken i 
centrala Skellefteå. 

Här serveras mat och 
fika lagat med fräscha 

råvaror. Öppet under som-
marens högsäsong.

Tel 070-643 71 08

M/S STORMVIND
M/S Stormvind är en cafébåt belägen i 
Skelleftehamn. Under sommaren går det 
bra att fika utomhus på övre däck. Gott 
hembakat bröd i vacker miljö.
www.nykurs.se 
Tel 073-060 15 15
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KINNBÄCKS
SKÄRGÅRDSTURISM
Kinnbäcks skärgårdsturism erbjuder 
både reguljära turer och båttaxi till ett 
flertal öar.
www.kinnbackskargard.se 
Tel 072-543 30 11

LAPONIA REDERI
Kryssningar med servering ombord.
www.laponia.se 
Tel 0920-120 84 

Foto: Ulrika Kommes

ÄLVSNABBEN
Älvsnabben är en flotte där man får 
uppleva en vacker och behaglig tur på 
Skellefteälven mellan Café Kajutan och 
Bergsbydammen. Flotten kan även hyras. 
Fika finns att köpa och kan avnjutas på 
färden. 
Tel 070-575 28 88
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BYSKE HAVSBAD
En femstjärnig semesteranläggning på 
fastlandet med ett stort utbud av boen-
dealternativ. Allt från tältplatser och
husvagnscamping till både enkla små stu-
gor och lyxiga strandvillor. Gästplatser 
för båtar finns på den norra piren. 
www.byskehavsbad.se
Tel 0912-612 90

BOVIKENS HAVSBAD
Erbjuder tält- och husvagnsplatser samt 
stugor vackert belägna intill en långgrund 
sandstrand på fastlandet, ca 4 km norr 
om centrala Skellefteå.
www.bovikenshavsbad.se 
Tel 0910-540 00 (sommar), 
070-371 22 55 (vinter)

FYREN, BJURÖKLUBB
Hyr rum i Bjuröklubbs fyr, sov gott mitt 
i den storslagna naturen och vakna till 
en fantastisk utsikt! Sju bäddar samt ett 
sammanträdesrum med svårslagna vyer.
Bjuröklubb ligger på fastlandet ca 55 km 
söder om Skellefteå.
www.bjuroklubb.se 
Tel 072-204 21 00

VANDRARHEM PITE RÖNNSKÄR
Det gamla lotshuset på ön Pite-Rönnskär 
är numera vandrarhem. Här finns totalt 
14 bäddar med gemensamt allrum, kök 
och toalett med dusch. Lotshuset ligger 
precis vid Pite-Rönnskärs fyr och inrym-
mer även ett café.
www.kinnbackskargard.se 
Tel 072 – 543 30 11
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Foto: Mats Johansson

BOENDE PÅ HAMNSKÄR
I den gamla lotsstugan med tillhörande 
annex finns totalt sju bäddar för uthyr-
ning. Färskvatten medtages. Ingen el 
finns på ön. Transport till och från ön om-
besörjes av gästen. Bokning av boende 
sker via Byske Havsbad.
www.byskehavsbad.se 
Tel 0912-612 90.

BOENDE PÅ GÅSÖREN
Det före detta lotshuset på Gåsören 
går att hyra för arrangemang och 
övernattning. Här finns 7 bäddar. 
Bokning via Svenska Kryssarklubben, 
Skellefteåkretsen. 
www.sxk.se/bottenvikskretsen 
Tel 070-690 97 01

Foto: Göran Wallin



Foto: Ted Logart

Foto: Jonas Westling
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FISKE
Tidig vår och sen höst rör sig öringen
gärna på grunda och strandnära områ-
den längs kusten, fullt möjliga att nå med 
sportfiskeredskap. Harren finner du på 
dessa områden under hela året. Fisket 
längs kusten med handredskap är fritt. 
Vid älvarna kan vissa begränsningar 
förekomma.

GUIDADE
FISKETURER
Byske Fly Fishing Gui-
des erbjuder guidade 
fisketurer i Byskeälven, 
landets största lax-
förande skogsälv, helt 
outbyggd. Här sker fortfa-
rande naturlig reproduktion 
av lax och havsöring. Turerna 
anpassas efter kundens önskemål. 
www.byskeskomakeri.se/bfg 
Tel 070-693 84 41

VANDRING
Det finns tre fina vandringsleder efter 
kusten: Åbyälvsleden, Furuögrundsle-
den och Fäbodstigen i Risböle. Läs mer 
om lederna: www.skelleftea.se/vandring 
eller kontakta Skellefteå Turistcenter 
Tel 0910-45 25 10

PADDLING
En variationsrik kuststräcka 

med allt från skyddade 
fjärdar och badstränder 
till vindexponerade  
uddar och skär erbju-
der stora möjligheter 
till paddling av varie-

rande svårighetsgrad. 
Läs mer:

www.skelleftea.se/upplev/
friluftsliv/naturkulturguiden 

under aktiviteter - paddling.
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RPAINTBALL, MÅNGKAMP
Flashpoint Events har banor för utom-
huspaintball i Åbyn, Byske. Mångkamper 
med olika aktiviteter och grenar att välja 
bland.
www.flashpointevent.se 
Tel 070-297 84 22

ÅBYNLADAN
Aktiviteter för små och stora grupper
i närheten av Byske. Här finns en stor
aktivitetsmeny där man själv får kompo-
nera sin dag. Mångkamper, hantverksak-
tiviteter, musiktävlingar, paintball mm.
www.abynladan.se
Tel 070-297 84 22

FORSRÄNNING, FORSKAJAK
Byske Äventyr erbjuder en äventyrlig och 
rolig dag på baslägret eller i forsarna. I 
den orörda Byskeälven får man prova på 
forsränning, forskajakkurser m.m.
www.byskeaventyr.se
Tel 070-543 32 32

ÄVENTYRSGOLF
Vid stranden på Byske Havsbad finns 
en äventyrsgolfbana med 18 hål. 
På campingområdet finns många andra 
aktiviteter såsom en BMX-bana, elbil-
bana och volleybollplan.
www.byskehavsbad.se 
Tel 0912-612 90

ÄLVKRYSSNING 
OCH AKTIVITETER
Ytterholmen är den östligaste av de 
fem öar som ligger mellan Parkbron 
och Lejonströmsbron i Skellefteälven. 
Företaget Ytterholmen – Skellefteås 
gröna rum erbjuder aktiviteter som 
älvkryssning, trekamp, bastu och bad-
tunna samt mat för bokade grupper.
www.ytterholmen.se 
Tel 070-643 71 08
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LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Att åka ut på spegelblank naturis en 
vacker vinterdag är en fantastisk 
upplevelse. Innan jul och 
nyår kan man börja åka 
på is i de mer skyddade 
havsfjärdarna Kågefjär-
den, Innerviksfjärden 
och Ytterviksfjärden. 
I januari finner man 
normalt sett nyis ut-
anför fjärdarna. Även 
våren erbjuder tillfällen 
med blankis. Solvarma 
dagar kan smälta ner ett 
tunt snölager och efter en kall 
natt kan stora ytor åter vara åkbara. 

För att undvika att en trevlig skridskotur 
övergår till livsfara i isvak måste man 

alltid sätta säkerheten främst. 
De viktigaste säkerhetsas-

pekterna kan sammanfat-
tas med begreppet 

K.U.S - Kunskap-
Utrustning-Sällskap. 
Kunnandet i Skel-
lefteå hittar du hos 
Friluftsfrämjandet 

Frostkåge som ordnar 
kurser i säkerhet och 

guidade skridskoturer. 
Mer information:

www.iswebben.se
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RSNÖSKOTER
De öppna vita vidderna i skärgården 
bjuder in till härliga skoterturer. 
Observera att det inte är tillåtet att köra 
skoter på öarna i Bottenvikens skärgård 
annat än närmaste väg till och från stuga 
samt på markerade leder.

FISKE
Vintertid erbjuder Skelleftekusten ett 
bra fiske efter bl.a. sik och harr. Förut-
sättningarna för kikpimpling är mycket 
goda bland annat runt Skelleftehamn, vid 
Kågnäsudden och Kapargrunden söder 
om Bjuröklubb.

VINTERBAD
Skellefteås fascination över att bada 
vintertid har renderat i regelrätta vinter-
simtävlingar. Deltagarna tävlar ofta i 0,1 
grader ”varmt” vatten, på distanser från 
25 meter till 200 meter i disciplinerna 
bröstsim och frisim. Tävlingarna hålls år-
ligen i början av februari och arrangeras 
av föreningen Mörkret och Kylans glada 
vänner. Föreningen anordnar även kurser 
i vinterbad.
www.darkandcold.com 
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Att Piteå är en kuststad är högst 
påtagligt på många sätt. Centrum är 
omgivet av vatten och Strömsunds-
kanalen leder från Norra hamn till 
Södra hamn. Färdas du längs E4 följer 
du Piteås kust och får många möjlig-
heter att se havet. Ett flertal numera 
landfasta platser har tidigare varit öar 
som förenats med fastlandet på grund 
av landhöjningen. 

Längs kusten finns goda möjlig-
heter till service för dig som färdas 
med egen båt. För dig utan egen båt 
finns fina besöksmål som kan nås 
landvägen, men även möjlighet att 
åka ut i skärgården med någon av 
Piteås turbåtar.

Kusten

Foto: Tage Skoog
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Gästbrygga, minibutik med livs-
medel och hygienartiklar, restaur-
ang, bastu, lekplats, camping med 
husvagnsplatser och stugor.
www.borgaruddenscamping.se 
Tel 072-558 41 38

SÖDRA HAMN/ 
VÄSTRA KAJEN
Gästhamn samt avgångs- och an-
komstplats för Piteås turbåtar.
Café och glassbåt, lekplats, hus-
vagnsplatser och rum att hyra.
Gångavstånd till Piteå centrum 
med butiker, restauranger, caféer, 
turistcenter m.m.
www.vastrakajen.se 
Tel 0911-120 30

NORRA HAMN
Gästplatser, WC, dusch, tvättstuga,
café och kiosk, bensin och diesel.
Gångavstånd till Piteå centrum 
med butiker, restauranger, caféer, 
turistcenter m.m.
www.piteamarinan.se 
Tel 0911-150 60

PITE HAVSBAD
Mycket populär kilometerlång 
finkorning sandstrand och en av 
Piteås mest kända platser.
Gästbrygga, hotell, husvangscam-
ping och stugor att hyra.
Restauranger, caféer och butik,
äventyrsbad, lekplatser, lekland, 
utomhuspool. Aktiviteter och 
uppträdanden.
www.pitehavsbad.se 
Tel 0911-327 00

JÄVRE
Gästbrygga och Jävre Hamnfören-
ings hemmahamn. Väl skyddad från 
alla vindar. Färskvatten, grillplatser
Hamncafé och försäljning av rökt 
fisk under sommarens högsäsong
Inom ett avstånd på 100 meter från 
hamnen finns bensinstation, livs-
medelsbutik och restaurang samt 
sommaröppet turistcenter.
www.javrehamn.se 
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Foto: Göran Wallin
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En riktig pärla i Piteå skärgård är 
Piteå Båtklubbs hemmahamn på 
Stora Svinöra. Båtklubben, 
som bildades 1922, har 
ca 1600 medlemmar, 
och är den största 
klubben i Botten-
vikens båtförbund. 
Hamnen på Svinöra 
skyddar mot alla 
vindar. Här finns 
80 båtplatser, el 
och färskvatten vid 
bryggorna samt trevliga 
båtgrannar. Jollar av olika 
slag, kanoter m.m. finns till ut-
låning. Här finns också kiosk, bastu, 
grillplatser, toaletter m.m. 

Viken mellan Stora och Lilla 

Svinöra

Foto: Stina Eriksson
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Svinöra har sandbotten och är 
idealisk för bad. Tillgängligheten 

på Svinöra är bra och saknar 
du båt är det bara ringa 

vaktmästaren så häm-
tas du i Renöhamn 
mot en mindre av-
gift. Piteå Båtklubb 
är en aktiv båtklubb 
och under sommar-
halvåret flyttas alla 

aktiviteter hit ut till 
Svinöra och besökar-

na är många, både med-
lemmar och människor 

utifrån. Under helgerna finns 
det en helgvärd och under sommaren 
arrangeras t.ex. dans, kräftskiva och 
surströmmingsfest.

Piteå båtklubbs hemmahamn. 
Gästhamn med ca 80 platser med 
el och färskvatten.  Angörings-
möjlighet för turbåt. Klubbstuga 
med WiFi och samlingslokal som 
kan hyras. Dansbana, kiosk och 
uthyrning av jollar, kanoter m.m. 
Dusch, bastu, toaletter, grillplatser, 
badplats, tältplats. För båttranport 
mellan Renöhamn och Svinöra, 
kontakta vaktmästaren
Tel 070-301 55 15 
(juni-september).

Piteå Båtklubb har arbetat med att 
öka tillgängligheten på anläggning-
en. För mer information om tillgäng-
lighet kontakta Piteå Båtklubb: 
Tel 070-301 55 15 
www.piteabatklubb.se 

eller Piteå Turistcenter 
Tel 0911-933 90
www.visitpitea.se 

Sandbanken
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Foto: Tina Nilsson
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Mosesholmen är en ö med en tvär-
djup strand i söder vilken ligger i en 
vindskyddad vik, Vallsviken. Moses-
holmen är en populär utflykts-
plats för båtfolket, bryggan 
i Vallsviken ger mycket 
bra skydd vid dåligt 
väder och vindar 
från alla riktningar. 
Vid bryggan finns 
det grillplats och 
torrtoalett. Hällskär 
är egentligen en 
halvö och hit tar du 
dig faktiskt landvägen 
om du skulle vilja det via 
enskilda vägar. 

Hit åker man för att njuta av livet 
under varma sommardagar. Denna 
halvö är mycket vacker och speciell 

Mosesholmen

Foto: Alf-Arne Harjo
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för vår skärgård, den består egentli-
gen enbart av en klippa.

Klipporna, här finns både höga 
och lågsluttande, inbjuder verkli-

gen till bad och avkoppling. 
Det är inte särskilt barn-

vänligt på grund av 
det djupa vattnet och 
de höga klipporna. 
Vattnet runt Häll-
skär är djupt (cirka 
3 meter) och du 

lägger enkelt till med 
stora båtar direkt mot 

klipporna. På norra 
delen av Hällskär finns 

en grillplats och alldeles i 
början av Hällskär finns en gammal 

tjärframställningsplats.

Grillplats och sittplatser.

Gästbrygga samt grillplats 
och torrtoalett.

Gammal 
tjärframställningsplats. 
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Foto: Göran Wallin
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Baggen är en stor ö med många 
kontraster. Höga branta hällar med 
mellanliggande sandvikar. Spe-
ciellt lämpligt för bad – ett 
naturligt äventyrsbad!

Naturens kontraster 
blir sällan så tydliga 
som i skärgården och 
Baggen är inget 
undantag. Ön bjuder 
på en härlig variation, 
målad med naturens 
egen målarfärg. Baggen 
är en mycket populär 
destination och en av Piteås 
största öar. Ön har många fina 
strövstigar och inbjuder verkligen 

Baggen

Foto: Alf-Arne Harjo
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till upptäcksfärder till fots. Är du 
bärplockare har du dessutom kom-

mit helt rätt, här fyller du snabbt 
bärhinken.

Historiskt sett är Bag-
gen mer än intressant. 

Här hittar du tyd-
liga spår av en prästs 
gruvbrytningsförsök 
på 1700-talet. Att 
det var en präst som 

försökte sig på gruv-
brytning kanske blir 

mindre förvånande när 
det är kyrkan som äger ön, 

närmare bestämt Piteå Landsför-
samling.

Allmän brygga med gästplatser. 
Möjlighet för turbåt att angöra.
4 st. uthyrningsstugor med till-
hörande bastu. Stugorna ägs av 
Öjebyns Viltvårdsområde. 
Bokning: www.visitpitea.se eller 
Piteå Turistcenter,
tel 0911-933 90.

I närheten finns torrtoaletter, grill-
platser och vindskydd. Själahällan 
erbjuder också en mycket badvän-
lig miljö med sina branta klipphällar 
varvat med fina sandstränder. 

Friluftskapell.
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Vargön är Pite skärgårds största och 
högsta ö, 30 meter. Det betyder att 
den först tittade upp ur havet som ett 
skär för omkring tretusen år sen. 

Vargön är idag en plats för bad, 
strövtåg, svamp- och bärplockning 
och kilometerlånga vand-
ringar längs leder och 
skogsstigar. Vargön är 
till stor del skyddad 
som naturreservat. 
Reservatet sköts av 
Piteå kommun som 
ser till att det finns  
bastu, värmestuga, 
torrtoaletter, grill-
platser, ved, spänger och 
markerade leder. 

Vintertid finns uppmärkt 
skoterled till Vargön och på ön mel-
lan Koskäret och Per-Stålsviken. 
Markerade vandringsleder mellan 
Koskäret-Per-Stålsviken-Laxskäret 
finns också. 

Vargön

Foto: Tina Nilsson
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I reservatet finns stora möjlighe-
ter att få se huggorm. Koskär och 
Koskärshalsen är populära mål för 
bad och skogspromenader. Där finns 
brygga och två välutrustade stugor 
att hyra. Den långgrunda sandstran-

den lämpar sig ypperligt för 
bad. I värmestugan, som 

är öppen för alla, finns 
utställningen om na-
tur och kultur i Piteå 
skärgård och intill 
finns en tillgänglig-
hetsanpassad toalett.  
På Laxskäret ligger ett 

gammalt fiskeläge. En 
av fiskestugorna är väl-

bevarad och står öppen för 
besökare. Per-Stålsviken har 

en brygga i skyddat läge för båt och 
bad och den lilla ön Hällskäret är ett 
omtyckt utflyktsmål. Viken är upp-
skattad av båtfolket för sitt skyddade 
läge och de fina badmöjligheterna.

Allmän brygga med gästplatser.
Angöring för turbåt.

Två uthyrningsstugor som bokas på 
www.guide-natura.com 
eller via Piteå Turistcenter, 
tel 0911-933 90. 
Raststuga, bastu, grillplatser, 
torrtoaletter och badplats. Här 
ligger öns populäraste utflyktsmål 
naturreservatet Koskäret och 
Koskärshalsen. På Koskäret har 
Piteå kommun arbetat med att öka 
tillgängligheten. För mer informa-
tion om tillgänglighet kontakta 
Piteå Turistcenter.
www.visitpitea.se
Tel 0911-933 90
 

Vandringsled från Koskäret 
till Höjers udde.

Vandringsled från Koskäret till Per-
Stålsviken och vidare till Laxskäret.

I Per-Stålsviken ligger ett modernt
fiskeläge med gästbrygga, torr-
toalett och fina badmöjligheter. 
Strax utanför ligger den lilla ön 
Hällskäret.

På Laxskäret finns en gammal fiske-
stuga som fungerar som raststuga 
och är öppen för allmänheten.

Ca 150 meter sydost om Laxskäret 
ligger en labyrint. Labyrinten har 
troligen åtta vallar.
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En stor ö med goda förutsättningar 
för att ströva omkring samt att plocka 
bär och svamp. På Mellerstön finns 
idag en kommunägd uthyrnings-
stuga, bastu, grillplats och fina ströv-
stigar. I Stenbergsviken finns en bra 
och relativt skyddad naturhamn med 
fina badmöjligheter i närheten.

Mellerstön är den enda ön i Piteå 
som har haft fast befolkning. Lars 
Petter Stenberg med hustrun Eva 
Justina f. Risberg flyttade ut till en 
skogskoja 1865, som var i sådant 
dåligt skick att snön blåste in genom 
väggarna. 1867 beviljades familjen 
Lönnberg samt Stenberg tillstånd 
som torpare med 15 skattefria år.  

Mellerstön

Foto: Göran Wallin
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Direkt efter påbörjade de uppodling 
av mark samt uppförande av bygg-
nader. De överlevde tack vare riklig 
tillgång på småvilt. Familjerna hade 
1880 varsin fiskestuga med bodar på 
Svarthällan på Stor-Räbben. Familjen 
hade tio barn varav fyra uppnådde 
vuxen ålder. Yngsta barnet Helmer 
gick inte en enda dag i skola, men del-
tog däremot i konfirmationsunder-
visning inackorderad i Piteå. Mor Eva 
lärde barnen det mest elementära, 
läsning, skrivning och räkning. 1886 
hände en katastrof. Barnen insjuk-
nade troligen i difteri och fyra av dem 
dog inom två veckor.

    

Bra naturhamn med gästbrygga.
Angöring för turbåt, Badmöjlig-
heter.

Uthyrningsstuga. Bokning via 
www.guide-natura.com 
eller Piteå Turistcenter, 
tel 0911-933 90.
Bastu, torrtoalett och grillplats.

I den gamla fiskarstugan som ligger 
här bodde i många år en fiskarfamilj 
med en alldeles egen historia om 
det speciella livet på en ö.
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Stor-Räbben ingår tillsammans med 
Lill-Räbben, Bondökallarna, Ols-
venskallen och delar av Mellerstön i 
naturreservatet Stor-Räbben. Som 
i många naturreservat finns anord-
ningar för aktiviteter och friluftsliv: 
torrtoaletter, grillplatser, ved, späng-
er och markerade leder. Stor-Räbben 
är en mycket vacker ö, med en 
öppen och karg natur, som 
på vissa sätt liknar fjäl-
lens natur. 

Landhöjningen, ha-
vets vågor och vinden 
har format och präg-
lat naturen på ön. 
Den svarta och mörka 
berggrunden som syns 
på flera ställen består 
av förstenad lava. Vanliga 
växter på ön är många olika 
bär t.ex. lingon, blåbär, kråkbär, 
odon och även hjortron. Här finns 
också orkidéerna Jungru Marie nyck-
lar, nattviol och den speciella växten 

Stor-Räbben

Foto: Tina Nilsson
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strandveronika. Den övriga floran på 
ön representeras av växtlighet från 
fjäll till kust. 

På Stor-Räbben finns också spår 
från livet som levdes förr. Lämningar 
från de gamla säljägarna har daterats 
till ca 400 -500 år e.Kr. Den äldsta 
finns i närheten av båken som finns    

på öns högsta punkt 18 m.ö.h. 
På ön finns även flera 
olika labyrinter, några 

dateras så långt tillbaka 
som ca 500 e.Kr. och 
några till 800 e.Kr. 
samt ytterligare en 
till 1500-talet. 

När Piteå kolo-
nialiserades kom 

inte Stor-Räbben att 
tillhöra kustsocknen 

vilket var det vanliga, utan 
blev en allmänning. Ön övergick så 

småningom till kronoegendom som 
Piteå stad fick tillåtelse att nyttja som 
fiskeplats.

Gästbrygga, angöring för turbåt.
Gammalt fiskeläge med stugor som 
numera används som fritidshus
Torrtoalett och informationstavla.
Hjärtstartare.

Uthyrningsstuga som kan bokas på 
www.guide-natura.com eller via 
Piteå Turistcenter, tel 0911-93390.
Grillplats.

Natur- och kulturstig.
På Stor-Räbben finns mycket att 
upptäcka.  Natur- och kulturstigen 
tar dig runt ön och till öns sevärd-
heter och fornlämningar. Längs 
stigen finns information om de olika 
platserna man passerar. Det finns 
även en informativ ledbeskrivning 
som kan hämtas vid informations-
tavlan i närheten av gästbryggan 
eller på Piteå Turistcenter.

Stor-Räbbens båk, byggd på 
1860-talet av Gustav von Heiden-
stam och renoverad 2005. Här finns
också spår av husgrunder som forn-
tida säljägare och fiskare lämnat 
efter sig.

Här ligger två labyrinter, vilka kan 
vara från ca 500 e.Kr. samt en 
primitiv hustomtning.

Ytterligare två labyrinter som 
dateras till slutet av vendeltiden, 
ca 800 e.Kr.

Labyrint samt två tomtningar från 
perioden 1300-1500-talet.

Nummerhällan, ett lodrätt klipp-
block där vattenståndsmärken från 
1750 till 1884 finns inhuggna. 
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Öns form påminner om en forntida 
yxa, där det mellan ”skaft och blad” 
formats en naturlig lagun, Stenskärs-
viken. Stenskär ingår i Bondöfjärdens 
naturreservat tillsammans med bl.a. 
Stor-Sandskär, Leskären, Jävrehol-
men och Tallskär. 

Den långa sandstran-
den, den lagunliknande 
naturhamnen, uråld-
riga labyrinter och de 
charmiga fiske-
stugorna förklarar 
varför Stenskär stolt 
kan titulera sig natur-
reservat. På ön finns 
också ett rikt fågelliv, 
exempel på fåglar är trut, 
tärna, fiskmås, skrak, roskarl, 
hussvala, och ovanligt nog labb. 

Här finns också några ovanliga 
växter såsom t.ex. vit blåklocka, 
strandärt och bottnisk malört. 

Stenskär

Foto: Tina Nilsson

P
IT

E
Å

 • 
Ö

-G
U

ID
E

Ett flertal labyrinter och kompass-
rosor lagda i sten finns på ön, mest 
troligt från tidigt 1800-tal. Stenskär 
är också rikt på lämningar från 
äldre tiders fiskare, kanske redan 
från 1500-talet, som tomtningar och 

gistgårdsrösen, båtlänningar 
och klocksättningar. 

Visste du att Stenskär 
egentligen består av 
två skär som vuxit 
ihop på grund av 
landhöjningen? Den 
stora sandheden, 
mellan fiskeläget och 

åsen av rullsten samt 
sanddyner, är faktiskt 

ett gammalt sandrev som 
kommit till när landet reste 

sig ur havet. Stor-Sandknösarna är 
ett exempel på väldiga sanddyner 
som vågorna en gång för länge sedan 
skapade.

Gästbrygga. Öns form ger skydd 
för alla vindar utom från nordväst. 
Här finns också grillplatser, bastu, 
vedbod, vindskydd, torrtoaletter
och en informationstavla. Brygga 
för turbåtsangöring. På Stenskär 
har Piteå kommun arbetat med 
att öka tillgängligheten. För mer 
information om tillgänglighet, 
kontakta Piteå Turistcenter.
Tel 0911-933 90

Stig till Stenskärs fiskeläge.

Fina badmöjligheter 
i Stenskärsviken

Det gamla fiskeläget som byggdes
någon gång under andra halvan 
av 1800-talet. Man vet utifrån 
upprättade dokument att det 
bedrivits fiske på Stenskär sen 
1500-talet. Förmodligen har det 
funnits människor på ön tidigare 
– fornlämningar och spår vittnar 
om detta.

Bredvid det gamla utkikstornet
ligger två labyrinter, troligen från
1800-talet. Den ena är av dubbel
vinkeltyp med 12 vallar. Den andra
har 8 vallar. Intill labyrinterna finns 
en minnessten över en fiskare som 
omkom 1862. 30 m söder om minnes-
stenen finns en stenlagd kompassros.

Cirka 140 meter söder om labyrin-
terna ovan finns det ytterligare en
labyrint, även den av dubbel vinkel-
typ med 12 vallar, enligt uppgift 
anlagd 1942.

Gammal hamnpir från 1950-talet, 
långt uppe på land.

Bevarad sjöbod komplett utrustad 
efter den siste aktive fiskaren Per 
Andersson.

Grillplats och vindskydd.

Den södra sidan av Stenskär består 
av en magnifik sandstrand som är 
mycket populär bland båtfolk och 
andra besökare. Denna sida av 
Stenskär erbjuder en av de bästa 
badmöjligheterna i Bottenviken.
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Nästan inne i centrala Piteå, i Inre-
fjärden, ligger Fingermanholmen 
nära och lättillgänglig med båt och 
kajak under sommaren. Vintertid 
ligger den en skidtur bort eller varför 
inte en tur med skridskor eller 
spark när isen ligger blank. 
Fingermanholmen är en 
tydlig ås. Åsryggen är 
mäktigt hög, upp till 
30 meter, och utgör 
ett viktigt blickfång 
när man rör sig 
kring Inrefjärden. En 
inventering som gjorts 
nyligen visar att det 
finns områden med höga 
naturvärden på ön. Finger-
manholmen hade en framträdande 
roll i Inrefjärdens timmerhantering. 
I början på 1890-talet anlades såg-
verket ”Fingermanholmens Ångsåg” 

Fingermanholmen
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på öns nordvästra spets. Sågverket 
försåg Piteå hospital med byggnads-
virke samt exporterade timmer 
utomlands. Det goda vattendjupet 
var en av de bidragande orsakerna till 

att sågverket hamnade just där. 
Verksamheten upphörde 

1912 och sågverks-
arbetarna flyttades till 
sågarna i Bergsviken, 
Storfors, Munksund 
och Skuthamn. 

Fingermanholmen 
har även nyttjats för 

utvinning av sand och 
grus. Grustäkterna är 

idag öppna hål i landskapet 
och skapar tillsammans med 

åsen stora höjdskillnader. Det finns 
även spår efter ett flertal kolmilor 
och tjärdalar som varit i bruk på 
Fingermanholmen.

- Gästbrygga
- Bastu och raststuga
- Grillplats
- Tillgänglighetsanpassad
   torrtoalett

Badplats

Gästbrygga, grillplats

Utkikstorn
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JÄVREBODARNAS FISKECAMP 
OCH BRUKSMUSEUM
Fiskecampen erbjuder fiske av havsodlad 
regnbågslax och öring. Här finns också 
ett bruksmuseum, matservering och café.
www.fiskecampen.se 
Tel 0911-360 30

BEAS RÖKERI & HAMNCAFÉ
Finns i Jävre hamn och vid speciella 
tillfällen även i södra hamn. Här kan du 
förutom smörgåsar och fika även köpa 
rökt och gravad lax. Öppet under som-
marens högsäsong. www.visitpitea.se 

PITE HAVSBAD 
På Pite Havsbad finns ett flertal restau-
ranger och caféer som erbjuder allt från
hamburgare till sushi och stora bufféer. 
www.pitehavsbad.se 
Tel 0911-327 00

MARINAN NORRA HAMN
I Piteås norra hamn finns en gästhamn 
med café och kiosk. 
www.piteamarinan.se 
Tel 0911-150 60

MD:S RESTAURANG
Stanna till i Jävres lilla mysiga gästhamn,
ta en promenad under E4:an till MD:s
Restaurang & vägkrog. Besök Jävres 
turiststation och ta en titt på 60-talsut-
ställningen. En historisk promenad längs 
arkeologstigen startar intill.
www.mdsrestaurang.se 
Tel 0911-383 30   

SKEPPSCAFÉ, VÄSTRA KAJEN 
CAMPING & GÄSTHAMN
Vid södra hamnen finns Västra kajens 
mysiga skeppscafé och den populära 
glassbåten. Öppet under sommarens 
högsäsong.
www.vastrakajen.se 
Tel 0911-120 30 

LAPONIA REDERI
På båtarna serveras mat med skärgårds-
inspiration. Maten lagas ombord – allt 
från lättare förtäring till middagsbuffé 
och à la carte. Räkfrossan är omåttligt 
populär.
www.laponia.se 
Tel 0920-120 84

Foto: Stina Eriksson
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GUIDE NATURA
Charterturer, guidade rundturer och 
sälsafari med båt. Transfer till Piteå 
skärgårds uthyrningsstugor, med båt 
alternativt skoter.
www.guide-natura.com 
Tel 070-672 21 09

L-LINE REDERI AB
Charterturer 
www.l-line.se
Tel 070-518 06 85

LAPONIA REDERI
Kryssningar med servering ombord
www.laponia.se 
Tel 0920-120 84

MARINE GROUP
Isbrytarsafari
www.marinegroup.se

Foto: Hansi Gelter

BÅTTRANSPORT
TILL STORA SVINÖRA
Saknar du båt men vill åka ut till Piteå
Båtklubbs anläggning på Stora Svinöra 
kan du sommartid ringa öns vaktmästare 
så hämtas du i Renöhamn mot en mindre 
avgift. 
Tel 070-301 55 15. 

KINNBÄCKS 
SKÄRGÅRDSTURISM
Turtrafik mellan Kinnbäck i Skellefteå 
kommun och Pite Rönnskär. Båttaxi.
www.kinnbackskargard.se 
Tel 072–543 30 11

MER INFORMATION 
om båttrafik och turer i Piteå skärgård:
www.visitpitea.se 
Piteå Turistcenter, tel 0911-933 90.
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Foto: Ulrika Kommes

Foto: Sanne Brännström
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VÄSTRA KAJEN 
CAMPING & GÄSTHAMN
Vid södra hamn, med promenadavstånd 
till Piteå centrum ligger en camping 
alldeles intill vattnet. Här finns också ett 
tullmagasin där man kan hyra rum som-
martid. Campingen har öppet året runt 
men i mindre omfattning under vintern. 
www.vastrakajen.se 
Tel 0911-120 30

PITE HAVSBAD
En av Europas största anläggningar för 
boende, konferens och upplevelser. 
Vackert beläget ca 10 km söder om 
Piteå och den berömda kilometerlånga 
sandstranden har gett Pite Havsbad dess 
smeknamn ”Nordens Riviera”.  Att bo på 
Pite Havsbad är att bo med full valfrihet, 
här finns allt från lyxsviter med egen bub-
belpool och bastu till enklare enrumsstu-
gor för självhushåll.
www.pitehavsbad.se 
Tel 0911-327 00

STUGOR PÅ BAGGEN, MELLERST-
ÖN, VARGÖN & STOR-RÄBBEN
Hyr 4-bäddsstugor i Piteås vackra 
skärgård. För dig som inte har egen båt 
finns transfer med taxibåt. Stugorna är 
utrustade med gasolkök, bäddplatser 
med täcken och kuddar samt torrtoalett. 
Matlagningskärl finns i stugorna. Ta med 
eget dricksvatten och sänglinne. På 
öarna finns fina stigar att vandra efter, 
grillplatser och strand. Bokning: 
www.guide-natura.com.
För mer information: 
Piteå Turistcenter, Bryggargatan 14. 
www.visitpitea.se 
Tel 0911-933 90

BORGARUDDENS HAVSBAD
Campingplatser för husvagn/husbil och 
tält. Här finns även stugor att hyra. 
Restaurang, minibutik, lekplats och en 
gästbrygga finns även på området. 
www.borgaruddenscamping.se 
Tel 072-558 41 38
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Foto: Tina Nilsson

FÅRÖNS STUGBY
Malmfältsarbetarnas semesterhem som
nu är öppet för allmänheten, är beläget 
längst ut på vackra Fårön i Piteå skärgård. 
Stugbyn ligger endast  fem minuter från 
Piteå centrum. Fårön har broförbindelse 
till fastlandet. Ostörd miljö, närhet till 
centrum, stora gräsytor och pool på 
området gör att stugbyn är en populär 
vistelseort för såväl vuxna som barn.  Här 
finns platser för husvagnar/husbilar och 
stugor att hyra.
www.faronstugby.se 
Tel 0911-120 28

JÄVREBODARNAS 
FISKECAMP
Jävrebodarnas fiskecamp erbjuder 
ett avkopplande friluftsliv med bad 
och fiske i en lugn och barnvänlig miljö. 
Gästbrygga, husvagns- och tältplatser 
samt stugor att hyra.
www.fiskecampen.se 
Tel 0911-360 30

Foto: Västra kajen
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FISKE
Fiske med handredskap i havet är fritt. 
Fiskekort behövs för fiske i älvarna.
För mer information om regler och 
fiskekort kontakta Piteå Turistcenter.
www.visitpitea.se 
Tel 0911- 933 90
www.pitealv.se

JÄVREBODARNAS FISKECAMP
erbjuder fiske av havsodlad regnbågs-
lax och öring. På campen finns också 
ett bruksmuseum, matservering och 
café.
www.fiskecampen.se 
Tel 0911-360 30

PADDLING
Företaget Guide Natura och Piteå 
kommun har sammanställt en broschyr 
där man presenterar 18 kajakleder 
i Piteå skärgård. Den kan hämtas på 
Piteå Turistcenter och innehåller 
förslag på allt från enkla halvdagsleder 

till krävande flerdagsleder. Exempel på 
turer: Jävre Hamn till Stenskär, Pitsund till 
Jävre Hamn, Bondön runt, Mellerstön till 
Räbben, Vargön runt, Haraholmsfjärden 
runt, Trundön till Storgrundet m.fl.

KAJAKGUIDNING SAMT 
UTHYRNING AV KAJAKER
Guide Natura 
www.guide-natura.com 
Tel 070-672 21 09
Piteå kajak 
www.piteakajak.se 
Tel 070-746 63 64

NATURSTIGAR & 
VANDRINGSLEDER
Det finns ett flertal fina naturstigar/
vandringsleder i Piteås kust- och skär-
gårdsområde, bl.a. på Stor-Räbben, 
Vargön och i Jävre. För mer informa-
tion, kontakta Piteå Turistcenter.
www.visitpitea.se 
Tel 0911-933 90
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RJAKT OCH JAKTUPPLEVELSER 
Fritid & Vildmarksliv i Norr anordnar 
skräddarsydda jakt- och upplevelse-
arrangemang och har även en skjut-
biograf för olika arrangemang.
www.fritidvildmarksliv.se 
Tel 0911-342 03

GUIDADE NATUR-
UPPLEVELSER
Guide Natura erbjuder en mängd olika 
upplevelser under årets alla årstider.
www.guide-natura.com 
Tel 070-672 21 09

PITEÅ BÅTKLUBBS 
AKTIVITETER
Piteå Båtklubb arrangerar aktiviteter 
såsom sjösportläger och knytkalas-mid-
dagar under sommarens högsäsong. 
www.piteabatklubb.se 
Tel 0911-24 41 13

PITE HAVSBAD
Förutom bad erbjuder Pite Havsbad en 
mängd olika aktiviteter såsom lekland, 
äventyrsbad, golf och vattenskoter.
www.pitehavsbad.se 
Tel 0911-327 00

SKÄRGÅRDSTURER
Turbåtar går varje sommar i Piteås 
vackra skärgård på fastställd turlista. 
Mer information om turer, priser m.m: 
www.guide-natura.com
eller Piteå Turistcenter 
www.visitpitea.se 
Tel 0911-933 90

SKRÄDDAR-
SYDDA  AKTIVITETER
Många aktivitetsarrangörer skräddarsyr 
aktivitetspaket för både det lilla och 
det stora sällskapet. Kontakta Piteå 
Turistcenter för mer information.
www.visitpitea.se
Tel 0911-933 90
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FISKE
På vintern är pimpelfiske 
ett populärt nöje.

SNÖSKOTER
Den frusna havsisen inbjuder till 
fantastiska skoterturer. Observera att 
det inte är tillåtet att köra skoter på 
öarna i Bottenvikens skärgård annat än 
närmaste väg till och från stuga samt på 
markerade leder.

BOTHNIALOPPET
En skidtävling på naturis i kustnära 
miljö genomförs i mars månad varje år. 
För mer information se 
www.bothnialoppet.se 

ISBRYTARSAFARI
Isbrytarturer där gästerna har möjlig-
het att ta en promenad på det frusna 
havet eller bada bland isflaken i över-
levnadsdräkt.
www.visitpitea.se 
Tel 0911-933 90

HUNDSPANN
Svedjekojan anordnar skräddarsydda 
hundspannsturer.
www.svedjekojan.se 
Tel 070-699 76 35

GUIDADE 
NATURUPPLEVELSER
Guide Natura erbjuder en mängd olika 
upplevelser under årets alla årstider
www.guide-natura.com 
Tel 070-672 21 09

PITEÅ ICE ARENA
Under vårvintern plogas en isbana på 
havsisen för promenad, skridskoåkning, 
skidor eller sparkåkning mitt i Piteå 
centrum. Det finns gott om naturliga 
rastplatser i närheten och lördagar 
och söndagar under skridskosäsongen 
finns här café, gratis sparkar att låna, 
skridskouthyrning och grillplatser.
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Luleå kommuns kust sträcker sig 
från Germandöudden i söder till 
Rörbäck i norr. 

Luleå kommun ökar sin landareal 
med ca 2,25 hektar per år på grund av 
landhöjningen. Denna landhöj-
ning har också gjort att 
Luleå flyttades år 1649, 
från Gammelstad en 
mil utåt havet. Luleå 
centrum låg alltså 
där Gammelstad 
ligger idag, därav 
namnet. 

Berggrunden i 
Luleå kommun kän-
netecknas av graniter 
och gnejser. Inlandsisen 
har lämnat spår efter sig i 
landskapet. Sten, grus och finare 
partiklar som frigjordes vid avsmält-
ningen har bildat rullstensåsar, 
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renspolade hällmarker, sanddeltan 
eller stenigt moränmaterial.

De naturliga lövträden i området 
är björk, asp, gråal, hägg, rönn och 
sälg. Bland barrträden är det tall 

och gran. Luleås djurliv är 
karaktäristiskt för den 

norra landsändan. Här 
finns bland annat älg, 

ren, räv, hare, mink, 
mård och bisam-
råtta, även björn 
kan förekomma. 

Men framför 
allt finns ett rikt 

fågelliv som även 
uppmärksammats 

internationellt. Både 
Gammelstadsviken och 

Persö-fjärden är upptagna på CW-
listan (Convention of Wetlands).

Foto: Ulrika Kommes

Kusten
Södra hamn. Tillgänglighetsanpas-
sad avgångs- och ankomstplats för 
Luleås turbåtar, parkering. I Luleås 
gästhamn, Ettans båthamn, finns 
det mesta man kan behöva för 
några dagar i skärgården. Här finns 
restaurang, stormarknad, bensin, 
toalett, färskvatten, turbåt, tvätt-
möjligheter, tömning av septitank 
m.m. 25 gästplatser.
www.granec.se/bathamn 
Tel 0920-22 80 25
    
Norra hamn. Gästbrygga (ca 60 
platser). Angöring för turbåt.

Rörbäcks Camping och Havsbad
erbjuder en fin sandstrand och en
mysig camping. Gästhamn, toalett, 
färskvatten, bastu.
www.jamton.se 
Tel 070-679 28 32

Vid kusten utanför Råneå ligger 
badplatsen Kängsö Havsbad vid 
Råneälvens utlopp. I hamnen kan 
du hyra kajak, kanadensare eller 
aluminiumbåt från företaget Canoe 
Adventure North. 
www.canoeadventure.nu 
Tel 070-542 51 10

Brändö Konferens & fritidsby är 
en gedigen anläggning med stugor, 
rum, restaurang, bastu, toalett, 
färskvatten, badplats och gästhamn 
(8 platser).
www.brandokonferens.se 
Tel 0920-741 00

I Lövskärs fiskehamn finns 
restaurang, bensin, gästhamn 
(ca 6 platser), färskvatten, toalett, 
tömning av septitank. 
www.lovskar.se 
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Likskär är en ö helt bestående av 
sand och åter sand. Det kristallklara 
vattnet runt ön och de långgrunda 
stränderna för tankarna till andra 
delar av världen. 

Ut mot havet är det lång-
grunt och badvänligt 
och på insidan ligger 
Luleå Segelsällskaps 
klubbanlägg-
ning, med bland 
annat restaurang, 
lekplats och gäst-
hamn.

Altappen, nu-
mera sammanhäng-
ande med Likskär och 

Altappen/Likskär
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belägen ca 1 km från Lövskärs fis-
kehamn, är en mycket spännande ö 
med lämningar från industriepoken 
vid sekelskiftet. På Altappen fanns 

ett sågverk och världens nordli-
gaste valsverk. Den 3 juli 

1908 brann hela samhäl-
let ned i en våldsam 

brand och alla fick 
lämna ön hals över 
huvud. Industrin 
byggdes aldrig upp 
igen och det enda 
som finns kvar 

efter branden är 
Byggmästarvillan.

Foto: Per Pettersson

Gästbrygga (ca 55 platser).
Luleå Segelsällskaps klubb-
anläggning. Restaurang och kiosk 
med begränsade öppettider. 
www.luleasegelsallskap.se 
Klubbstugan tel. 0920-632 52

De vackra sandstränderna på
Likskärs spets är perfekta för
sol och bad.

På Altappens udde finns många
industrilämningar. Här finns även 
strövstigar och grillplatser.
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Foto: Per Pettersson
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Sandön är Luleås ojämförligt största 
ö med en yta på inte mindre än 25,7 
km2  och här finns ett stort antal bo-
fasta. Ön börjar redan inne vid 
Luleå stad, på Tjuvholms-
sundets yttersida, och 
sträcker sig ända 
bort till Klubbvi-
ken Havsbad där 
innerskärgården 
tar slut. 

Sandön består 
som namnet 
antyder helt av 

Sandön/Klubbviken
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sand, grus och annat sediment från 
Luleälven. Ön är förhållandevis platt 
med fina tallhedar och långgrunda 

sandstränder. Inne på ön hittar 
man flera klapperstensfält 

av varierande storlek. 
Det största hittar 

man på Lappmyr-
berget – ett 1400 
meter långt och 
300 meter brett 
fält som döpts till 
Stenåkern, vilket 

är naturreservat.

Foto: Per Pettersson

Gästhamn med ca 50 platser. 
Angöring för turbåt. Klubb-
viken Havsbad är ett av Swedish 
Laplands finaste havsbad med sina 
utsökta badmöjligheter, bra service 
i form av stugor att hyra, restaur-
ang, bastu, färskvatten och många 
aktiviteter. På Klubbviken har Luleå 
kommun arbetat med att öka till-
gängligheten. För mer information 
om tillgänglighet kontakta Luleå 
Turistcenter turistcenter@lulea.se 
Tel 0920-45 70 00
Turbåtar går mellan centrala Luleå 
och Klubbviken varje dag under 
sommarens högsäsong. 
www.klubbviken.se  
Tel 0920-25 86 05

De långgrunda stränderna och de 
vackra sanddynerna inbjuder till 
mycket sol och bad. Vill man så 
hittar man garanterat en alldeles 
egen sanddyn. Ett naturreservat för 
området Sandöklubben är under 
bildande.

Det enorma klapperstensfältet 
Stenåkern, som också är ett natur-
reservat som ligger ungefär mitt på 
Sandön.

NATURSTIG PÅ SANDÖN
På Sandön finns en naturstig.
Information om naturstigen fås på 
Luleå Turistcenter eller från 
www.lulea.se/skargard
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Foto: Göran Wallin
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Även Junkön är en stor ö med bofast 
befolkning. Flera yrkesfiskare 
har sin hemmahamn på ön. 
Under sommaren fiskas 
strömming, sik och 
laxöring och under 
hösten trålar man 
efter siklöja och 
i förlängningen 
havets guld, 
löjrommen.

Junköns natur 
består till stor del av 
skog och sand. Den 
ena halvan av ön är mer 
eller mindre skogsbeklädd 

Junkön
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och den andra halvan består helt av 
sand. Tyvärr kan man inte besöka 

denna del av ön eftersom 
Flygvapnet har den som 

attackmål vid sina 
övningar. I Junköns 
skogar finns det 
tallar som är äldre 
än 200 år.

På ön finns en 
vacker gammal 
väderkvarn av 

okänd ålder samt ett 
gammalt skärgårds-

hemman.

Foto: Göran Wallin

Gästhamn med ca 30 platser. Vid 
Junköns fiskeläge finns också ett 
skärgårdsmuseum, ett museum 
med gamla båtmotorer, bastu, 
dusch, färskvatten och tillgäng-
lighetsanpassad grillplats. Under 
sommaren går turbåtar dagligen hit.

Café öppet under sommarens hög-
säsong. Hemmahamn för Junkö-fis-
karna, ofta säljs färsk fisk i hamnen.

Uthyrningsstugor (2 st). Bokas på 
www.lulea.se/skargard eller Luleå 
Turistcenter (kontakt nedan). Båda 
stugorna har el och vatten. På Jun-
kön har Luleå kommun arbetat med 
att öka tillgängligheten. För mer in-
formation om tillgänglihet kontakta 
Luleå Turistcenter. Stugvärdar 
under sommarens högsäsong.
turistcenter@lulea.se
tel 0920-45 70 00 

En liten bit in på ön finns en gammal 
hattkvarn vilken troligen byggdes 
någon gång i slutet av 1700-talet. 
Här malde junköbor och öbor från 
närbelägna öar korn och råg.

Bykärnan är en genuin och intres-
sant skärgårdsmiljö. I bykärnan 
ligger också Galleri Agda och 
Valborg, ett galleri där många 
kvinnliga luleåkonstnärer visar sina 
verk. Öppet under sommarens 
högsäsong.

Vid Örnudden finns en fin sand-
strand – utmärkt för bad.

ISVÄG FÖR BILAR TILL JUNKÖN
Vintertid går det en bilväg över
havsisen från Sandön till Junkön. 
Se översiktskartan över Luleå 
skärgård.
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Photo: Göran Wallin       
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Antnäs Börstskär ligger på gränsen 
mot det yttersta havsbandet. Långt 
i fjärran, i sydost, kan man i 
bra väder skönja Rödkal-
lens siluett.

Södra delen av ön 
är något höglänt 
och skogbevuxen. 
Denna del av ön 
har en prägel av 
ytterskärgård.
Norra delen liknar 
mer skärgårdens 
innersta öar. 

Vid Norrskäret på 
den nordliga delen av ön 

Antnäs-Börstskär
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dominerar granskogen och här ligger 
de flesta av öns fritidshus. Västra 

viken är öns mest besökta 
område. 

På Antnäs Börstskär 
finns en fin natur-

hamn som skyddar 
från alla vindar 
utom nordväst. 
På ön finns bra 
badmöjligheter 

och här finns även 
stor chans att få se 

huggorm.

Foto: Göran Wallin

Gästbrygga med ca 10 platser
Bastu, torrtoa, sophantering, 
raststuga, grillplatser.

Utsiktsplats.

Gammalt fältspatbrott.
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Foto: Tina Nilsson
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I det allra yttersta havsbandet lig-
ger Rödkallen som en utpost mot 
Finland. Redan under medeltiden 
besöktes vattnen runt Rödkallen 
av fiskare från Finland. 

Rödkallen är ett fis-
keläge och en gammal 
lotsplats. 1814 instal-
lerades det lotsar på 
Rödkallen eftersom 
sjöfarten då var så 
intensiv och vattnen 
in till Luleå var 
mycket besvärliga att 
ta sig igenom utan lots.

1872 byggdes det en 
fyr av Heidenstam-typ, 
den är 21,4 m hög och konstru-
erades av ingenjören Gustav von 

Rödkallen
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Heidenstam, far till författaren och 
nobelpristagaren Verner von Heiden-
stam. Fyren togs ur bruk efter exakt 

100 års tjänst 1972 och är idag ett 
kulturhistoriskt minnes-

märke. Heidenstamfyren 
på Rödkallen är en av 

de få kvarvarande 
Heidenstamfyrarna i 
Sverige. 

Delar av Rödkal-
len ingår i Rödkallen 
- Sörespens natur-

reservat. Naturen är 
karakteristiskt karg 

och fågellivet rikt. Här 
kan man träffa på bland 

annat tobisgrisslor som häckar i 
stenpiren vid den gamla lotshamnen.

Foto: Tina Nilsson

Stugägarnas hamn med plats för 
två gästande båtar.

Gamla lotshamnen som numera 
är stängd.

Rödkallens gamla lotsutkik.

Rödkallens gamla kapell byggdes
omkring år 1800 och användes inte 
bara som kyrkorum utan även som 
sjömärke och förvaringsutrymme
till fiskeredskap såsom storryssjor 
och dylikt. Inne i kapellet kan man 
se ”klotter” från århundraden bakåt 
i tiden.

Heidenstamfyren. Passa också 
på att se den mycket välbevarade 
labyrinten vid fyrens fot samt den 
gamla fyrvaktargården.
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Foto: Lena Hedberg
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Kluntarna har säsongsvis varit 
befolkat i många hundra år och alltid 
använts vid fiske och säljakt. Tomt-
ningar, gistgårdsrösen, labyrinter, 
en kompassros och andra lämningar 
av mänskliga aktiviteter 
finns i riklig mängd på 
Kluntarna. Gammel-
tjärnen var förr en 
skyddad havsvik och 
därmed lämpad som 
hamn men i slutet 
av 1800-talet hade 
landhöjningen gjort 
inseglingen omöjlig. 
Då flyttades fiskeläget 
till dess nuvarande läge 
innanför Storbjörnen.
Kluntarna är ett åskådligt 
exempel när det gäller skärgårdens 

Kluntarna
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växtlighet. Här finns många av skär-
gårdens olika naturtyper samlade på 
ett och samma ställe, albård, urskog 
och sällsynta arter som till exempel 
strandögontröst.

Vissa vadarfåglar ses re-
gelbundet på Kluntarna; 

större strandpipare, 
roskarl, rödbena m.fl. 
och några hundra 
meter in i skogen 
huserar ripor och 
andra skogsfåglar. 
Här finns även tobis-

grissla och storskarv. 
Hela Kluntarna 

är sedan 1998 natur-
reservat vilket innebär att 

stor naturhänsyn ska iakttas av 
besökare på ön.

Foto: Lars Mandahl
Gästhamn med ca 30 platser. Angö-
ring för turbåtar. Tre uthyrningsstu-
gor som kan bokas på 
www.lulea.se/skargard 
eller på Luleå Turistcenter.
turistcenter@lulea.se
Tel 0920-45 70 00 
Stugvärdar under sommarens 
högsäsong. Bastu, naturrum, torr-
toalett, grillplatser, badplats.

Här ligger en kompassros som tro-
ligen är 300-400 år gammal. Vackra 
lavarännor med stelnad magma 
på klipporna när du vandrar längs 
hällorna runt Kråkskäret.

Kråkskärsviken. Allmän bastu, fin 
sandstrand och grillplats.

I kanten av det stora klapperstens-
fältet ligger Kluntarnas labyrinter. 
De fem labyrinterna är av varieran-
de storlek och härstammar sanno-
likt från 1300- eller 1400-talet.

Utsiktstorn.

Husgrunder från 1800-talet.

Kluntgubben, en klippformation i 
form av ett ansikte, som endast kan 
ses från en viss vinkel.

Tidigare Kluntarnas hamn, numera 
Gammeltjärn.

Gistgårdsrösen, små stenhögar 
som har hållit stolparna på plats 
till de gistgårdar, ställningar, där 
fiskarna hängt upp näten på tork.

Kluntarnas fiskeläge.

Här häckar tobisgrisslor.

NATURSTIG PÅ KLUNTARNA
Information om naturstigen fås på 
Luleå Turistcenter eller 
www.lulea.se/skargard. 
Karta och ledbeskrivning kan även 
fås hos stugvärdarna på ön.
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Foto: Lena Hedberg
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Småskär skänktes till stadens bor-
gare av drottning Kristina år 1652. 
Småskär har långt in på 1900-talet 
fungerat som ett viktigt fiskeläge. 
Namnet Småskär kommer av 
att ön tidigare har bestått 
av många små skär som 
numera är samman-
flätade till en ö ge-
nom landhöjningen.

Småskär är en 
av Luleå ytter-
skärgårds mest 
betydande fritidsöar 
med sina ca 120 
fritidsstugor. Trots 
det stora antalet stugor 
har Småskär bevarat 
mycket orörd natur och ön 
är ett mycket populärt utflyktsmål 

Småskär
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för båtturister från när och fjärran. 
Över hela Småskär växer skog med 
altajgran och här finns intressanta 
strandängar.

Småskär och Finnskär inne-
håller många fina fågelbio-

toper, tjärnar, grunda 
vikar och gammal 

naturskog. Här finns 
ett 40-tal häckande 
fågelarter. Småskär 
och Finnskär ingår 
i ett fågelskydds-
område där jakt på 

sjöfåglar och änder 
är förbjuden. Vattnen 

öster om Småskär är 
Luleå skärgårds mest 

säkra observationsområde för 
den som vill se säl.

Foto: Lena Hedberg

Bullerhamnsviken med gästhamn 
(ca 17 platser). Angöring för turbåt.
Uthyrningsstugor (2 st). Bokas på 
www.lulea.se/skargard  
eller på Luleå Turistcenter:
turistcenter@lulea.se 
Tel 0920-45 70 00
Stugvärdar under sommarens 
högsäsong. Bastu med relaxrum. 
Grillplatser, torrtoalett, badplats, 
strövstig.

Kapellet på Småskär är det äldsta i
Luleå skärgård. Det byggdes redan
på 1720-talet och bekostades av 
en insamling bland luleborna. Pre-
dikstolen från den tiden finns fort-
farande kvar. Det hålls gudstjänst 
här två söndagar i juli varje sommar 
och då går det turbåtar hit.

Fiskeläget i Kyrkviken har troligtvis
funnits redan på 1500-talet och
dess vackra sjöbodar byggdes på
1700-talet.

NATURSTIG PÅ SMÅSKÄR
På Småskär finns en naturstig. 
Information om naturstigen fås på 
Luleå Turistcenter eller från 
www.lulea.se/skargard.
Karta och ledbeskrivning kan även 
fås hos stugvärdarna på ön.

Badplatser 
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Foto: Göran Walliln
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Brändöskär är en speciell och vacker 
ö längst ut i havsbandet. Den är 
mycket utsatt för väder och vind 
och är kanske just därför den ö 
som mer än andra öar har 
karaktären av genuin 
skärgårdsmiljö.

 Brändöskär 
har fått sitt namn 
av att det tidigt 
varit fiskeläge för 
Norrbrändöns, 
fastlands-
brändöns, befolk-
ning. Brändöskär/
Uddskär var förr 
Luleå skärgårds största 
fiskeläge och bestod år 
1820 av ca 30 båtlag. Förr var 
alltid fiskestugorna öppna för alla. En 
oskriven regel var att man såg till att 
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det fanns torr ved, tändstickor och 
gärna lite salt och en ljusstump i 
stugan när man lämnade den. 

Det dröjde långt in på 1900-talet 
innan stugorna började 

låsas och man blev mer 
noga med vem som 

ägde vad.
Brändöskär 

består till största 
delen av klippor, 
svallad morän, 
sten och sand. 
Det utsatta läget 

påverkar växt- och 
djurlivet. Landska-

pet har samma karga 
egenskaper som återfinns 

i fjällen, klippor med lavar och 
mossor, hedar med låg växtlighet och 
träd som kuvats av vindarna.

Foto: Lars Mandahl

Brändöskär
Gästhamn med ca 15 platser.
Torrtoalett, grillplats. 
Brändöskärs fiskeläge, ett av de 
vackraste i Luleå skärgård, ligger 
i en skyddad vik. De gamla tim-
rade sjöbodarna som finns kvar är 
mycket karaktäristiska. 

Angöring för turbåt

Uthyrningsstugor (5 st.). Bokas på 
www.lulea.se/skargard  eller på
Luleå Turistcenter.
turistcenter@lulea.se 
Tel 0920-45 70 00
Stugvärd under sommarens 
högsäsong.

Allmänna bastun, torrtoalett.

Konstnären Erik Marklund bodde
och verkade på Brändöskär. 1957
lät han uppföra en Kristusstaty på 
Hällgrundet strax intill Brändöskär.

Även idag finns det konstnärer på
Brändöskär. Luleåkonstnären Ola
Taube har sin ateljé här och sommar-
tid händer det att han själv eller någon 
inbjuden konstnär har vernissage.

Här ligger Brändöskärs kapell vilket
byggdes redan 1774 av brändöbön-
derna. Altartavlan föreställer det 
stora fiskafänget och på väggen i 
kapellet finns en berättelse om en 
dramatisk händelse när två fiskare 
drunknade utanför ön.

Labyrint på Uddskärs sydostudde, 
ca 150 meter in i skogen.
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Foto: Per Pettersson
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Hindersön är en av de större öarna i 
Luleå skärgård och den enda ön norr 
om Gräsö i Roslagen med jordbruk. 
Redan på 1500-talet bodde här folk 
som försörjde sig på fiske, 
jordbruk och sälfångst. 
Historiskt var Hinders-
ön den folkrikaste ön 
i Luleå skärgård.

 År 1842 upp-
täcktes järmalm på 
ön och brytningen 
pågick i olika 
perioder. Förutom 
gruvan finns idag 
endast kruthuset kvar 
av den epoken, liggande 
på Oxgrundet i Norrisundet. 
Även kalkbrytning förekom, till en 
början enbart till husbehov sedan i 
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industriell skala då man byggde en 
kalkugn. Kalkugnen, numera restau-
rerad, står kvar än idag strax nordost 
om Hannosviken.

Hindersöns flora omspän-
ner ett brett register från 

smultron och åkerbär 
till de sällsynta 

strandviva och 
skogsfru. Större 
delen av Hindersön 
är täckt av gran-
skog men här finns 

också tallskog på 
sandiga ytor. 

Skärgårdens vanliga 
vilt och fågel finns på 

ön och det är gott om hare 
samt skogs- och sjöfågel. På ön finns 

också häckande fiskgjuse.

Foto: Per Pettersson

Hindersön
Gästhamn, angöring för turbåtar, 
bastu. På Hindersön har Luleå kom-
mun arbetat med att öka tillgäng-
ligheten. Luleå Turistcenter har 
mer information om tillgänglighet.
turistcenter@lulea.se 
Tel 0920-45 70 00.

Gästhamn i Ostisundet. Toalett. 

Gästhamn i Norrisund. Jopikgården 
på Hindersön är en vacker gammal 
Norrbottensgård som byggts om till 
pensionat, hotell, konferensanlägg-
ning och restaurang. Här kan du 
hyra rum med såväl hotellstandard 
som vandrarhemsstandard.
www.jopik.se 
Tel 0920-600 12

Kruthuset, byggt i slutet av 
1800-talet, är den enda byggnaden 
som finns kvar från gruvepoken.

Gruvan och kalkugnen. Här finns
grillplats, raststuga, gästhamn, toalett.

Besöker man Hindersön måste man
passa på att ta en promenad genom
öns vackra bykärna med dess gamla
skärgårdshemman. 

VANDRINGSLED PÅ HINDERSÖN
På Hindersön finns en vandrings-
led. Information om leden fås på 
Luleå Turistcenter eller från
www.lulea.se/skargard
Du kan även låna karta och ledbe-
skrivning på Jopikgården.

ISVÄG FÖR BILAR
Vintertid går det en bilväg över 
havsisen till Hindersön. Se över-
siktskartan över Luleå skärgård.
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BENGANS BASTUFLOTTE
ligger för ankare vid ön Stensborg. 
Hit kan grupper komma och bada ved-
eldad bastu och äta en god middag.
www.riverrafter.se 
Tel 070-347 07 72

LULEÅ PAINTBALLS 
BASTUFLOTTE
Bastuflotte med omklädningsrum, ljud-
anläggning, soldäck, varmvattenaggregat, 
matplatser och kolgrill. Mat kan ordnas.
www.luleapaintball.se 
Tel 070-108 75 70, 070-628 81 38

BRÄNDÖ KONFERENS
Gedigen anläggning med stugor, rum,
restaurang, bastu, kajakuthyrning, 
tältkåta och aktiviteter, allt naturskönt 
intill havet. 
www.brandokonferens.se 
Tel 0920-741 00

JOPIKGÅRDEN PÅ HINDERSÖN
Jopikgården är ett vackert renoverat
skärgårdshemman, numera konferens-
center, pensionat, hotell, restaurang 
och café.
www.jopik.se 
Tel 0920-600 12

JUNKÖNS SKÄRGÅRDSMUSEUM
På Junköns skärgårdsmuseum finns bl.a.
gamla redskap och andra kulturskatter
från skärgården att beskåda samt ett
sommarcafé. Öppet under sommarens 
högsäsong.
www.lulea.se/skargard 

KLUBBVIKEN HAVSBAD
Klubbviken havsbad, ett av Swedish 
Laplands vackraste havsbad, med sand-
stränder, restaurang, aktiviteter, stugor 
och bastu.
www.klubbviken.se
Tel 0920-25 86 05

Foto: Daniel Sundström
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Foto: Per Pettersson

LAPONIA REDERI
På Laponia Rederis båtar serveras mat 
med skärgårdsinspiration.
Maten lagas ombord på båten och det 
går att få allt från lättare förtäring till 
middagsbuffé och à la carte. Laponias 
räkfrossa är omåttligt populär.
www.laponia.se 
Tel 0920-120 84

HAMNKÖKET
Hamnköket i Lövskärs fiskehamn är en
liten familjeägd servering där all mat
tillagas på plats à la carte. Restau-
rangen är mån om att använda lokala 
råvaror och ekologiska produkter. 
www.hamnkoket.com

Foto: Per Pettersson
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Det finns väldigt goda möjligheter att ta 
sig ut i Luleå skärgård även om man inte 
har en egen båt. Luleå kommun bedriver 
reguljär turbåtstrafik och det finns ytter-
ligare ett flertal andra båtar och rederier 
som erbjuder kryssningar, charter och 
olika båttransporter. 

Turlista för turbåtstrafiken hämtas 
från www.lulea.se/skargard eller
hos Luleå Turistcenter. För ytterligare 
information kontakta Luleå Turistcenter 
eller rederierna här intill.
turistcenter@lulea.se 
Tel 0920-45 70 00

BRÄNDÖEXPRESSEN
Erbjuder alla typer av person- och 
materialtransporter på vatten.
www.brandoexpressen.se
Tel 0920-741 11

Foto: Peter Rosén

CONDOR SHIPPING AB
Tel 0920-25 85 06
www.condorshiping.se 

OFFCOAST
Båtcharter och andra skärgårdstjänster.
Tel 070-266 20 34
www.offcoast.se 

LAPONIA REDERI AB
Tel 0920-120 84
www.laponia.se 

L-LINE REDERI AB
www.luleaskargard.se 
info@l-line.se 

TRANSPORT MED SVÄVARE
Tel 0920-741 00
www.brandokonferens.se
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Foto: Per Pettersson
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BRÄNDÖ KONFERENS
En gedigen anläggning med stugor, rum,
restaurang, bastu, kajakuthyrning, tält-
kåta, aktiviteter mm, allt naturskönt strax 
intill havet. 
www.brandokonferens.se 
Tel 0920-741 00

JOPIKGÅRDEN 
PÅ HINDERSÖN
Jopikgården är ett vackert
skärgårdshemman, 
numera konferenscen-
ter, pensionat, hotell, 
restaurang och café. 
Här kan du hyra rum 
med såväl hotellstan-
dard som vandrarhems-
standard.
www.jopik.se  
Tel 0920-600 12

Foto: Per Pettersson

KLUBBVIKEN HAVSBAD
Ett av Swedish Laplands vackraste 
havsbad, med sandstränder, restaurang, 
aktiviteter, stugor, bastu.
www.klubbviken.se 
Tel 0920-25 86 05

RÖRBÄCKS CAMPING
OCH HAVSBAD

Naturskön campingplats allde-
les intill havet. 

Långa sandstränder, 
gästhamn, bastu och 
fina strövområden.
www.jamton.se 
Tel 070-679 28 32 
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Foto: Göran Wallin

UTHYRNINGSSTUGOR 
PÅ KLUNTARNA
Luleå kommun har byggt en liten stugby 
på den vackra ön Kluntarna i Luleå 
skärgård. Här finns 3 stugor, 2 bastu och 
ett naturrum, stugorna har gasolkök och 
vedkamin, ej el och vatten. 

UTHYRNINGSSTUGOR 
PÅ BRÄNDÖSKÄR
Luleå kommun har fem stugor och en bas-
tu på Brändöskär. Stugorna har gasolkök 
och vedkamin, ej el och vatten. 

UTHYRNINGSSTUGOR 
PÅ JUNKÖN
Luleå kommun hyr ut två stugor med
fyra bäddar vardera på Junkön strax 
intill Skärgårdsmuseet. Stugorna har 
både el och vatten och är tillgänglig-

hetsanpassade. Här finns också bastu 
och dusch. För information om tillgäng-
lighet, kontakta Luleå Turistcenter.
turistcenter@lulea.se 
Tel 0920-45 70 00. 

UTHYRNINGSSTUGOR 
PÅ SMÅSKÄR
Kommunen har två stugor med fyra 
bäddar vardera samt en bastu på 
Småskär. Stugorna har gasolkök och 
vedkamin, ej el och vatten.

Samtliga stugor bokas via 
Luleå Turistcenter
turistcenter@lulea.se 
Tel 0920-45 70 00
eller på www.lulea.se/skargard
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FISKE
För fiske innanför Tjuvholmssundet 
och Klubbviken –  även i Norra eller 
Södra Hamn samt i Stadsfjärden behövs 
fiskekort. Fiskekort kan köpas på Luleå 
Turistcenter i Kulturens Hus, på Team 
Sportia eller Vildmarksshopen. I övrigt 
behövs inget fiskekort för fiske i havet.

FISKEAKTIVITETER MED GUIDE 
Nordguide 
www.nordguide.se 
Tel 070-666 53 04

CreActive Adventure
www.creactive-adventure.se
Tel 070-207 37 51  

Brändö konferens
www.brandokonferens.se 
Tel 0920-741 00 

Foto: Per Pettersson

NATURSTIGAR &
VANDRINGSLEDER
Det finns flera naturstigar i Luleå
Skärgård, bl.a. på Kluntarna, Småskär,
Sandön, Brändöskär och Hindersön. 
Karta och ledbeskrivning finns att få på 
Luleå Turistcenter eller skriva ut från 
www.lulea.se/skargard.  

MED EGEN BÅT
Gästhamnar – på följande ställen erbjuds 
gästande båtar en skyddande hamn:
Kängsön, Rörbäck, Jonkgrundet, Degerö-
Börstskär, Hindersön Gruvan, Norrisund, 
Ostisund, Björkögärdsviken, Brändöskär, 
Lövskär, Likskär, Stensborg, Klubbviken 
Havsbad, Kallaxön Gruvan, Luleå – 
Ettans båthamn, Kluntarna, Småskär, 
Antnäs-Börstskär och Junkön.

För de kommunala gästhamnarna kan 
man köpa säsongskort på Luleå Turistcenter.
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LULEÅ SKÄRGÅRD
För att underlätta för fritidsbåtar har 
Fritidsförvaltningen på Luleå kommun 
tryckt upp två båtledskort över Luleå 
skärgård. Korten är i skala 1:25 000 och 
täcker de mest frekventerade besöks-
målen i skärgården. Kommunala farleder 
och utprickning finns utsatt samt alla 
anläggningar som bastu, bryggor etc. 

Kort 1 täcker delar av Luleås mellersta 
skärgård, Hindersön, Småskär, Kluntarna 
med flera öar. 

Kort 2 täcker delar av Luleås mellersta 
och södra skärgård. Klubbviken, Likskär, 
Rödkallen, Antnäs-Börstskär är några av 
öarna på detta kort. Korten finns att köpa 
på försäljningsställen för sjökort samt på 
Luleå Turistcenter.

KITEING
En kite är en sorts skärm med vars 
hjälp man tar sig fram över land, is eller 
vatten.
Kite Sweden erbjuder kurser i kiteing.
www.kitesweden.se 
Tel 0920-22 82 50

HYR EN BASTUFLOTTE
Bengans Bastuflotte 
www.riverrafter.se 
Tel 070-347 07 72

Luleå Paintball
www.luleapaintball.se
Tel 070-108 75 70, 070-628 81 38

SKÄRGÅRDSAKTIVITETER 
PÅ JOPIKGÅRDEN
Jopikgården på Hindersön anordnar 
ett flertal olika aktiviteter.
www.jopik.se 
Tel 0920-600 12 
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PADDLING
Luleå skärgård är mycket lämpad för 
kajakpaddling. Det går att hitta vatten 
för både nybörjare och proffs. Det finns 
många fina landstigningsplatser i skärgår-
den. Vi har valt att visa några av dem här, 
ännu fler kan du hitta i boken ”Din lots till 
Luleå skärgård”.Ytterligare information 
finns på www.lulea.se/skargard där 
du även hittar kajakguiden, en folder i 
fickformat med beskrivningar av flera fina 
kajakrutter. Kajakguiden kan även hämtas 
på Luleå Turistcenter.

PADDLINGSAKTIVITETER
Friluftsfrämjandet i Luleå 
www.friluftsframjandet.se/lulea

UTHYRNING AV KAJAKER
Luleå Kajakklubb 
www.idrottonline.se/LuleaKK-Kanot  
Tel 0920-22 24 32

Brändö konferens 
www.brandokonferens.se 
Tel 0920-741 00 

Klubbviken Havsbad 
www.klubbviken.se 
Tel 0920-25 86 05

Canoe Adventure North 
www.canoeadventure.nu  
Tel 070-542 51 10 

CreActive Adventure 
www.creactive-adventure.se 
Tel 070-207 37 51  
  
Äventyrsbutiken 
Hägglunds 
www.aventyrsbutiken.se 
Tel 0920-156 40

Ouroboros 
www.ouroboroslulea.com 
Tel 070-525 17 03
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Foto: Gunvor Ekström
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LANDSTIGNINGSPLATSER
- se karta på nästa uppslag

 1. Algrundet Råne
 2. Bockön, 2 ställen
 3. Borgen
 4. Brändavan (Kalix skärgård)
 5. Bergön syd (Kalix skärgård)
 6. Näverön (Kalix skärgård)
 7. Sigfridsön/Ytterstholmen
 8. Nagelskäret
 9. Svartön
 10. Stångholmen
 11. Fjuksön, 3 ställen
 12. Rövarn
 13. Degerö Börstskär(västudden)
 14. Lill-Furuön
 15. Två småöar väst om Båtön
 16. Stora Båtöklippan

17. Norra Sandskäret
18. Södra Skogsskäret
19. Lappön
20. Lågören
21. Strömmingsören
22. Stora och Lilla Hindersöharun
23. Storsand, Långön
24. Smålsön
25. Norra Mjoön
26. Klyvan
27. Björkskäret
28. Norrespen
29. Sörespen
30. Sandöklubben, Sandgrönnorna
31. Lill Mannöhällan (se sjökort)
32. Junkön
33. Kluntarna
34. Brändöskär
35. Småskär

Foto: Gunvor Ekström
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Många tror kanske att skärgården är en 
plats man besöker på sommaren enbart – 
så är inte fallet. I skärgården finns massor 
att göra och uppleva även vintertid.

MED BIL ELLER SNÖSKOTER
Varje vinter plogar Luleå kommun ca 30 km 
isbilvägar. Isvägarna öppnar när isarna är 
tillräckligt tjocka. Isvägar plogas på tre 
sträckor, från Tjuvholmssundet via San-
dön till Junkön, från Hindersöstallarna till 
Hindersön och från Hindersöstallarna till 
Storbrändön. Se karta på sid 72.

SNÖSKOTER
Åk med familj eller vänner och upplev 
skärgårdsvintern, stanna för att äta 
medhavd matsäck eller besök någon av 
skärgårdsrestaurangerna. Skoterleder 
mellan Stor-Brändön och Kluntarna, 
mellan Långön och Småskär och mellan 
Skagsudden och Jopikgården på Hin-
dersön stakas normalt ut varje vinter. Se 
karta på sid 72. Det är skoterförbud på 
öarna i Bottenvikens skärgård, förutom 
på Småskär och Hindersön där man får 

Foto: Per Pettersson

köra på markerade leder. Se kartor på 
sid 89 och 93. Boende i skärgården gör 
dessutom egna leder, oftast markerade 
med granruskor.

TURER MED SNÖSKOTER
CreActive Adventure
www.creactive-adventure.se
Tel 070-207 37 51  

Brändö konferens
www.brandokonferens.se
Tel 0920-741 00
 
Nordguide
www.nordguide.se
Tel 070-666 53 04

Luleå Guided tours 
www.laplandtours.se 
Tel 070-296 66 25

Explore Luleå 
www.explorelulea.com 
Tel 073-767 90 45
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De stora vita vidderna inbjuder till långa 
skidturer. Bästa skidåkningen upplevs of-
tast i februari till april. Men även då isen
gått upp kan man åka skidor i skärgården 
– då på den bit av isen som fortfarande 
finns kvar strax intill land, den s.k. land-
kallen. Under förvintern och fram till 
nyår kan man hitta fina skridskoisar längs 
kusten. Luleå Långfärdsskridskoklubb 
ordnar turer för både nybörjare och mer 
erfarna.
 
ISBANAN I CENTRALA LULEÅ
Varje vinter plogas en isbana runt Luleås
stadskärna. Banan är en uppskattad 
attraktion för besökare som promene-
rar,  åker skidor, åker skridskor, sparkar 
eller till och med cyklar.  Om väder och 
isförhållandentillåter kan isbanan öppnas 
redan i december. Isbanan sträcker sig 
från Norra Hamn utanför Gültzauudden, 
under Bergnäsbron och ut till Gråsjälö-
ren. Dessutom finns det avstickare till 
Mjölkudden, Bergnäset och Södra Hamn. 
Totalt är isbanan mer än en mil lång.  
Längs isbanan finns vindskydd med bord, 
bänkar och eldstäder.

FISKE I VINTERSKÄRGÅRDEN
På vintern är pimpelfiske ett populärt 
nöje. Från centrala Luleå är det bara att 
gå ut ett par hundra meter så är man på 
Stadsfjärdens is, där man kan dra upp 
bl.a. abborre, sik och laxöring. Fiske-
kort kan köpas på Luleå Turistcenter, 
Team Sportia eller Vildmarksshopen. 

KITEING
En kite är en sorts skärm med vars 
hjälp man tar sig fram över land, is eller 
vatten. Luleå skärgård är en perfekt 
plats att befinna sig på om man är 
intresserad av kiteing. Här finns stora 
öppna vidder att åka fram över. På vin-
tern åker man snowboard eller skidor 
efter kiten och på sommaren kiteboard. 
Företaget Kite Sweden i Luleå har spe-
cialiserat sig på kurser och produkter 
för just kiteing.
www.kitesweden.se 
Tel 0920-22 82 50
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Foto: Per Pettersson
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HUNDSPANN
Bothnia Sleddog Adventure 
Tel 070-552 06 07

Svedjekojan 
www.svedjekojan.se
Tel 070-699 76 35

Luleå Adventure
www.luleaadventure.com
Tel 070-205 74 62

PACKISUPPLEVELSER
Framåt vårkanten börjar packisen torna 
upp sig längst ut i skärgården, där väder 
och vind har skjutit ihop stora vallar av 
massiva isblock. Att komma nära packi-
sen är en spännande upplevelse och ger 
en känsla av de starka krafter som varit 
närvarande. När isen gått upp längst ut i 
skärgården är det spännande att paddla 
kanot eller kajak och få se packisens 
stora isblock på närmre håll. Man kan tro 
sig vara i arktisk natur, omgiven som man 
är av stora isberg och blått kallt vatten. 
Beroende på isens bärkraft kan man åka 

bil, skoter eller båt ut en bit för att sedan 
ta fram kajaker. Vill man uppleva en 
packis- eller paddeltur, kontakta:

CreActive Adventure 
www.creactive-adventure.se  
Tel 070-207 37 51
  
Brändö konferens
www.brandokonferens.se  
Tel 0920-741 00 

Nordguide
www.nordguide.se
Tel 070-666 53 04

SNÖSKOVANDRING
Ett spännande och lite annorlunda sätt 
att ta sig fram över isen är med snöskor. 

CreActive Adventure
www.creactive-adventure.se
Tel 070-207 37 51  

Brändö konferens
www.brandokonferens.se
Tel 0920-741 00
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www.nordguide.se
Tel 070-666 53 04

Ouroboros
www.ouroboroslulea.com
Tel 070-525 17 03

Explore Luleå
www.explorelulea.com
Tel 073-767 90 45

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Friluftsfrämjandet ordnar organiserade 
och säkra långfärdsskridskoturer under 
ledning av erfarna utbildade ledare. 
Turerna anordnas så snart säkra isar har 
lagt sig och fram tills det att snön lägger 
sig. Friluftsfrämjandet har också uthyr-
ning av skridskor.
www.friluftsframjandet.se/lulea 

SKÄRGÅRDSAKTIVITETER
PÅ JOPIKGÅRDEN
Jopikgården på Hindersön anordnar ett 
flertal olika aktiviteter.
www.jopik.se
Tel 0920-600 12

LULEÅ SKÄRGÅRD I SIFFROR
Skärgårdens medelbredd från 
fastland till de yttersta öarna är 3,54 km 
och avståndet från Luleå centrum till de 
yttersta öarna är ca 25 km.
• Öar större än 20 m2: 1312 st
• Medelvattendjup: 9,0 m
• Maximalt vattendjup: 100 m
• Arealtillskott per år: 2,25 km2

• Antal farleder: 4
• Fasta sjömärken: 50 st
• Flytande sjömärken: 61 st
• Antal meter brygga: 700 m
• Stugor att hyra: 12 st
• Raststugor: 7 st
• Bastu: 6 st
• Torrtoaletter: 30 st
• Grillplatser: 26 st
• Antal m3 ved/år: 150
• Antal m3 sopor/år: 210

BOKEN OM LULEÅ SKÄRGÅRD
Det finns 1312 öar i Luleå skärgård.
Femtio av dem beskrivs i Skärgårdsgui-
den ”Din egen lots till Luleå skärgård”. 
Boken är en handbok över Luleå skär-
gård med hundratals foton, kartor, 
inseglingsanvisningar och här beskrivs 
också skärgårdens unika historia och 
kultur, dess flora och fauna. Lägg till 
kapitel om labyrinter, industrier, säljakt, 
önamn och en del annat smått och 
gott. Skärgårdsguiden är tänkt att fung-
era som både guide och lots för den 
enskilde besökaren, såväl sommar som 
vinter. Boken är tryckt på ett vatten- 
och oljeresistent plastmaterial för att 
tåla sjölivets påfrestningar. Boken kan 
köpas på Luleå Turistcenter. Läs mer 
om Luleå skärgård:
www.lulea.se/skargard 
www.bottenviken.se 
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Seskarö är den största och enda ön 
i Haparanda med åretruntboende 
och landförbindelse via en vägbro. 
Här finns Seskarö Havsbad med 
moderna stugor och natur-
skönt camping-område 
i Tromsö-viken med 
sin långgrunda 
badstrand. På ön 
finns också många 
mindre vikar med 
fina badstränder. 
En populär havsvik, 
även för mer djup-
gående båtar är Sort-
tisviken där det finns 
tillgång till grillplatser och 
fina sandstränder. 
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Ön har en gammal och anrik såg-
verkshistoria. Mycket av den äldre 
bebyggelsen finns bevarad och ger ett 

pittoreskt intryck. Här finns 
alla bekvämligheter som 

en större by kan erbjuda, 
allt från butik, kyrka 

och kiosker till mat-
ställen, skola och 
utflyktsmål. 

På Seskarö finns  
fem vindkraftverk 
som ger ön en

karakteristisk silhu-
ett sedd från havet. 

På norra sidan av ön 
finns en gammal lastkaj 

som idag tjänar som gästhamn 
och därifrån är det nära till centrum.

Foto: Stefan Haapaniemi

Seskarö
Broförbindelse med fastlandet.

Sorttisviken. Naturhamn, grill-
platser, bad.

Gästhamn (kaj).

Seskarö Livs (Allevägen 1). 

Seskarö Bensin & Service (Kyrkv. 1),
Grill, café, bensin, livsmedel, apo-
teks- och systembolagsombud.
www.seskarobensin-service.se 
Tel 0922-200 20

Folkets Hus (Fridhemsv. 16). Sommar-
café, bibliotek, utställningar m.m. 
i Seskarö Hembygdsförenings regi. 
www.seskaro.net 

Sammakkoviken är en vacker liten
naturhamn skyddad för alla vindar där 
du angör direkt mot sandstranden.

Seskarö Wärdshus, Industriv. 1, 
A la carte, buffé, catering m.m.
www.seskarowardshus.se 
Tel 0922-202 44

Seskarö kyrka, ligger på Kyrkback-
en och byggdes 1929.

Seskarö Havsbad. Uthyrnings-
stugor, husvagns- och tältplatser. 
Kiosk, restaurang, gästkök, toalett 
och dusch. Bastu och badtunna. 
Badstrand, grillplatser, minigolf, 
cykel- och kajakuthyrning, m.m. 
www.seskarohavsbad.se 
Tel 0922-201 50, 070-208 48 77
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Foto: Anita Lundström
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Ön är den mest bebyggda av Hapa-
randas alla öar och här finns ett rikt 
fritidsliv med både stugägare och 
många besökare. 

På Hanhinkari ligger 
Haparanda Båtklubbs 
stuga som har cirka 
60 sittplatser. Stu-
gan står öppen för 
alla besökare som-
martid. Så även 
bastun som är 
flitigt använd av 
dem som besöker ön. 

Intill stugan ligger 
två grillplatser. En flyt-
brygga finns nedanför 
klubbstugan och en liten bit 
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längre bort ligger storkajen där 
båtfolk brukar lägga till bland an-

nat för övernattning. På ön finns 
brunn för färskvatten. Där 

finns även två labyrinter 
byggda av stenar. 

På Hanhinkari har 
Haparanda kom-
mun arbetat med 
att öka tillgäng-
ligheten. För 
mer information 

om tillgänglighet 
kontakta Haparanda 

Tornio turistbyrå. 
Hundar är välkomna att 

besöka ön men ska hållas 
kopplade.

Foto: Anita Lundström

Hanhinkari
Gästhamn, flytbrygga

Haparanda Båtklubbs klubbstuga, 
öppen för besökare under 
sommaren. Grillplatser

Haparanda Båtklubbs bastu,
öppen för allmänheten under
sommaren.

Gästhamn, Storkajen.
Torrtoaletter, grillplatser.
Haparanda kommun har arbetat 
med att öka tillgängligheten vid 
Storkajen. För mer information om 
tillgänglighet kontakta 
HaparandaTornio turistbyrå.
 www.haparandatornio.com 
Tel 0922-262 00.

Labyrinter

Färskvattenbrunn
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Foto: Haparanda kommun
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Torne-Furö är naturreservat 
och en mycket populär 
ö bland båtfolk. På 
grund av sin närhet 
till både Haparanda 
och finska Tornio 
är den välbesökt 
av badgäster 
under de varma 
och soliga som-
marmånaderna. 
Både grillplatser och 
torrtoalett finns. Här 
växer rikligt med blåbär, 
hallon, lingon samt svamp. 
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Öns nordöstra sandstrand 
har ett bra djup och är 

därmed lättillgänglig 
för båtar. 

På öns nord-
västra del ligger 
ett fiskeläge. På 
Torne-Furö finns 
gott om både renar 

och älgar året om. 
Hundar är välkom-

na att besöka ön men 
ska hållas kopplade.

Foto: Per Pettersson

Torne-Furö
Av- och pålastningsbrygga.

Grillplatser

Torrtoalett

Fiskeläge
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Foto: Göran Wallin
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Kataja är finska för växten en och är 
en ö som delas mellan Sverige och 
Finland. På den svenska delen finns 
det tre privata stugor på den 
västra sidan av ön. Riks-
gränsen korsar den syd-
östra delen av ön och 
är markerad med två 
riksrösen samt en 
rågång. Här ligger 
Sveriges östligaste 
punkt. Anledning-
en till att ön delas 
av en gräns är att vid 
gränsdragningen, som 
utfördes efter Finska 
kriget år 1809, gick gränsen 
i vattnet mellan Kataja och den 
ännu mindre ön Inakari. På grund av 
landhöjningen har öarna sedan dess 

H
A

PA
R

A
N

D
A

 • 
Ö

-G
U

ID
E

vuxit ihop. Gränsen har dessutom 
dragits om vid något tillfälle. 

Stranden på Kataja består främst 
av blockig strand och strand-

äng med visst inslag av 
sandstrand. Det östra 

näset domineras av 
lövskog med främst 
rönn, gråal och 
salix medan de cen-
trala och västliga 
delarna domineras 

av barrskog ovan 
lövbården. 

Kataja ligger i de 
nordligaste delarna av 

Bottenvikens skärgård 
där landhöjningen och havets 

påverkan ger en dynamik som ger en 
särpräglad flora och fauna.

Kataja

Photo: Göran Wallin

Sveriges östligaste punkt.
Gräns mellan Sverige och Finland.
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Foto: Per Pettersson
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Skomakaren också kallad 
Suutari av lokalbefolk-
ningen ligger cirka 
en mil söder om 
Haparandahamn 
och är rik på forn-
lämningar. Om du 
tar en promenad 
på ön kan du finna 
gistgårdar, tomt-
ningar, en labyrint, 
kompassrosor och till 
och med en tjärdal och ett 
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par ryssugnar. 
Ön är populär tack vare 

sina långa sandsträn-
der som inbjuder till 
sol och bad. 

Båtfolk besöker 
gärna Norrviken 
som ger gott skydd 
för de flesta vindar. 

Ön gillas också av 
bär- och svamp-

plockare.

Foto: Ida Svanberg

Skomakaren/Suutari
Norrvikens sandstrand

Sandstrand

Fiskeläge
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Foto: Göran Wallin
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På Hepokari, som ligger i skärgårdens 
yttre del, finns en av nordens rikaste 
fornlämningar i skärgårdsmiljö. 

Här hittar man bland annat rester-
na av ett helt bykomplex tillsammans 
med båtlänningar, en välbevarad 
labyrint och gistgårdsrösen. Ön har 
dessutom en intressant flora. 

Hamnen ger bra skydd för de 
flesta vindar. I viken finns också en 
grillplats.
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Foto: Staffan Svanberg

Hepokari
Lämplig angöringsplats för båtar.

Grillplats.

Fornlämningskomplex 
med bosättningar.

Välbevarad labyrint, bosättningar 
och gistgårdsrösen.
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Foto: Göran Wallin
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Seskar-Furö är en del av Hapa-
randa skärgårds national-
park. Ön har fascineran-
de skogsmiljöer som 
domineras av tall. 
Huvudsakligen 
utgörs den av natur-
skog som endast i 
liten utsträckning 
är påverkad av 
människan. Innanför 
norduddens västra 
strand finns väl utveck-
lade sanddyner. 
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Foto: Göran Wallin

Seskar-Furö
På ömse sidor om udden sträcker 

sig fantastiska badstränder. 
Dessa är dock grunda 

och svåra att angöra. 
Öster om fiskestu-
gorna finns en del 
fornlämningar 
med bland annat en 
labyrint. Från denna 
leder en stig till 

viken på södra sidan. 
Seskar-Furö är en 

populär ö bland båtfolk.

Sandstrand, torrtoalett, 
informationstavla, grillplats.
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Foto: Per Pettersson
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Längst ut i Bottenviken ligger Sand-
skär, den kanske mest kända av alla 
öar och den största ön i Haparanda 
skärgårds nationalpark. Sandskär 
har varierande naturtyper, allt 
från långa sandstränder 
till aspurskog och här 
finns många sällsynta 
växter.  På grund av 
läget lockas många 
fågelarter till ön 
under vår- och 
höstflyttningen och 
här finns också gott 
om älgar. 

Sandskär har en 
spännande historia med 
dokumenterade händelser 
från 1500-talet då strömmingsfisket 
lockade kustbefolkningen. 
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Foto: Per Pettersson

Haparanda Sandskär
Idag är ön välbesökt av båtturister 
men också av stugägare. Bär- och 
svampplockning är populärt på ön 
under sommar och höst. Här finns 

också många lämningar som 
vittnar om gamla tider, 

exempelvis vrakdelar 
från en förlist båt och 

en liten kyrkogård. 
Till ön kan man 

komma sommartid 
med turbåt eller egen 
båt. Vintertid kan 

man åka skidor eller 
snöskoter till ön. 
Hundar är välkomna 

att besöka ön men ska hål-
las kopplade. Företaget Bosmina 

erbjuder guidning på Sandskär samt 
arrangerar konferenser med mat.

Brygga för turbåt, grillplatser, 
torrtoalett. En av Swedish Laplands 
finaste badstränder.

Orörd grov aspurskog.

Skyddad hamn med gästbryggor,
raststuga, uthyrningsstugor och 
konferenslokal ”rådstugan”. Bokas 
via Bosmina eller HaparandaTornio 
Turistbyrå.
www.bosmina.se
Tel 070-552 76 36
0922-262 00(turistbyrån)
Bastu, färskvattenbrunn och torr-
toalett. Turbåt.

Kapellet uppfördes i slutet av 1700-
talet. Byggnaden hämtades från 
Torneå, där den hade tjänstgjort 

1

1

5

2

6

3

4

MALIFJÄRDEN

KAULANE

KELKKANIEMI

IISLANTI KUMPULA

BAATILAHTI

MATALAKARVO

VÄSTRA STADION

ÖSTVIKEN

KAJAVA

H
A

PA
R

A
N

D
A

 • 
Ö

-G
U

ID
E

som sädesmagasin. Intill kapellet 
ligger en liten begravningsplats 
med en sten över den öländske 
sjömannen Olof Viktor Andersson 
som omkom vid briggen Elvines 
förlisning utanför Sandskär hösten 
1886.  I kapellet anordnas ibland 
dop och bröllop. 

Haparanda Sandskär är Sveriges
nordligaste och ostligaste fågelsta-
tion. Här ligger den ringmärknings-
bod som ornitologerna använder
när de ringmärker fåglar. Fågelsta-
tionen är bemannad från mitten
av juli till mitten av oktober, och kan 
ta emot besök i mån av tid.
www.nof.nu 

Fiskeläge på ön Kajava.
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Foto: Per Pettersson
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SESKARÖ WÄRDSHUS
Seskarö Wärdshus kan ta emot 100
gäster i en avslappnande och trivsam 
miljö. Upplev lokala läckerheter tillagade 
med stor omsorg av högklassiga råvaror 
hämtade ur det norrbottniska skafferiet. 
Seskarö Wärdshus rekommenderas av 
White Guide, Sveriges bästa restauranger.
www.seskarowardshus.se 
Tel 0922-202 44
Industrivägen 1, Seskarö

SESKARÖ HAVSBAD
Grillen på Seskarö Havsbad erbjuder 
såväl hamburgare med tillbehör som 
kvällsmeny baserad på lokala råvaror. 
www.seskarohavsbad.se 
Tel 0922- 201 50
Tromsöviken, Seskarö

BOSMINA 
Företaget Bosmina erbjuder i samband 
med sina charterturer och konferenser i 
skärgårdsmiljö även fantastiskt god mat 
på stranden eller på båten.
www.bosmina.se 
Tel 070-552 76 36

STRANDCAFÉ  
I centrala Haparanda precis vid Torne-
älvens strand liggerStrandcaféet som 
bland annat erbjuder lättare maträtter, 
fika och glass. Fin utsikt över älven.
www.kukkolaforsen.se 
Tel 0922-310 00
Strandgatan, Haparanda.

LAPONIA REDERI
På Laponia Rederis båtar serveras mat 
med skärgårdsinspiration. Maten lagas 
ombord på båten och det går att få allt 
från lättare förtäring till middagsbuffé 
och à la carte. 
www.laponia.se 
Tel 0920-120 84

TORANDA
På den finska sidan av Torne älv ligger 
Toranda, ett evenemangscenter med 
välutrustad gästhamn och sommar-
öppen restaurang. Cykelavstånd till 
Torneå och Haparanda centrum. Fin 
utsikt över älven.
www.torandaworld.com  
Tel +358 50 374 2550

Foto: Staffan Svanberg

BOSMINA
Det finns möjlighet att ta sig ut i Hapa-
randa skärgård även om man saknar 
egen båt. Företaget Bosmina arrangerar 
charterturer  och konferenser i skär-
gårdsmiljö, samt bedriver fast båttrafik 
till ön Haparanda Sandskär.
www.bosmina.se
Tel 070-552 76 36
eller HaparandaTornio 
turistbyrå.
tel 0922-262 00

LAPONIA REDERI
Kryssningar med serve-
ring ombord
www.laponia.se 
Tel 0920-120 84

Foto: Ulrika Kommes

BUSS TILL SESKARÖ
Från centrala Haparanda går det bussar 
till Seskarö. Mer information om bussti-
der, biljettpriser m.m:
www.ltnbd.se 
eller kontakta HaparandaTornio turist-
byrå. Tel 0922-262 00

BUSS TILL 
HAPARANDAHAMN

Från centrala Hapar-
anda går det bussar till 
Haparandahamn. Från 
Haparandahamn avgår 
turbåt till Haparanda 
Sandskär. Mer informa-

tion om busstider, 
biljettpriser m.m:

www.ltnbd.se 
eller kontakta HaparandaTornio 

turistbyrå. Tel 0922-262 00
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SESKARÖ HAVSBAD
Vackert belägen camping vid havet ca 25
km söder om Haparanda på ön Seskarö.
Seskarö Havsbad kan erbjuda uthyr-
ningsstugor, husvagns- och tältplatser. 
Kiosk, restaurang, gästkök, toalett, dusch, 
bastu, badtunna. Badstrand, grillplatser, 
minigolf, cykel- och kajakuthyrning, m.m. 
www.seskarohavsbad.se 
Tel 0922-201 50
Tromsöviken, Seskarö

HAPARANDA CAMPING
Precis vid älvens strand i centrala 
Haparanda finns platser för husvagn/
husbil samt tältplatser. Lekplats, 
badmöjligheter, strandaktiviteter och 
café. Gångavstånd till restauranger, café, 
shopping och nöjen.
www.haparandacamping.se 
Tel: 0922-130 01
Strandgatan 22, Haparanda

HAPARANDAHAMN
18 km från centralorten driver båt-
klubben BK Bothnia en campingplats för 

båtfolk och andra besökare.  
I servicehuset finns fullt utrustat kök, 
bastu, tvättstuga och tillgång till internet 
samt möjlighet att fylla på vatten och 
tömma latrinen. Dessutom finns grill-
stuga, grillplats och toaletter. Toalett och 
dusch är tillgänglighetsanpassade. 
Vid kajen finns även ett museum om 
Nikkala bys fiskehistoria.
www.bkbothnia.se

STUGOR PÅ 
HAPARANDA SANDSKÄR
På ön finns enkla uthyrningsstugor. 
Bokning sker på www.bosmina.se  
Tel 070-552 76 36 eller på Haparanda-
Tornio Turistbyrå, tel 0922-262 00.

TORANDA
Välutrustad gästhamn på den finska 
sidan av Torne älv. Högklassigt boende 
i dubbelrum eller svit. Ofta anordnas 
evenemang och aktiviteter. Cykelavstånd 
till Torneå och Haparanda centrum.
www.torandaworld.com 
Tel +358 50 374 255

Foto: HaparandaTornio turistbyrå
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Foto: Staffan Svanberg
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FISKE
Torneälven är den längsta fritt ström-
mande älven i Europa. I älven finns 
förutom lax även harr, gädda, sik, abborre 
och öring. För att få fiska i älven krävs 
fiskekort. Fiskekort kan köpas på Hapar-
andaTorneå turistbyrå. Mer information 
om fiskekort och regler för fisket :
www.tornealvslaxkort.se 

PADDLING
Det finns många fina vikar att paddla i om 
man besöker Haparanda skärgård med 
kajak eller kanot. Kajaker går att hyra hos 
Seskarö Havsbad.
www.seskarohavsbad.se 
Tel 0922-201 50

FÅGELSKÅDNING
Här finns goda möjligheter att ta del av 
ett intressant fågelliv. Vanliga fåglar är 
småskraken som ofta fiskar nära stran-
den, drillsnäppan som flyger drillande 
över vattenytan, och sädesärlan som 
springer på strandkanten och fångar små-
kryp. Variationen är stor: tjäder, orre, 
ripa, roskarl, tobisgrissla, silltrut och även 
havsörn.
www.nof.nu 

VANDRING
Många av öarna lämpar sig väl för 
vandring. På Haparanda Sandskär finns 
spångar att följa på stora delar av ön. Ta 
med en flora och upptäck växter på egen 
hand. På några av skärgårdens öar finns 
arter som är unika för Bottenviken (s.k. 
endemiska arter), bl. a. bottenviksmalört, 
gultåtel och strandviva.

Foto: Staffan Svanberg
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RTURBÅT
I Haparanda finns möjlighet att åka ut 
i skärgården med turbåt. Bosmina och 
Laponia Rederi erbjuder turer till bl.a. 
Haparanda Sandskär. 
För mer information se:
www.bosmina.se
www.laponia.se 

MED EGEN BÅT
Att besöka Haparanda skärgård med 
egen båt är en härlig upplevelse. Här 
finns många fina ankringsställen och 
små, trevliga gästhamnar.

BÅTKLUBBAR
BK Bothnia www.bkbothnia.se 
Haparanda Båtklubb 
www.haparandabatklubb.se

Foto: Lena Hedberg



135 136

GÄSTHAMNAR
Strandkajen (f.d. Cementkajen)
Kajen ligger i Haparanda centrum med 
gångavstånd till all service. Det är gratis 
att ligga vid kajen där vattendjupet är 
2-2,5 meter. Från Strandkajen utgår 
flera av Bosmina-båtarnas turer ut i 
skärgården. Farleden från havet upp till 
kajen är prickad, något grund i sin yttre 
del och bitvis smal, cirka 1,5-2 meter i ett 
parti nedanför järnvägsbron och klarar 
båtar med ett djupgående på cirka en 
meter. Lägg därtill vad drevet behöver. 
Från Strandkajen når man även kajer i 
centrala Tornio på finska sidan. Kontakt: 
Haparanda kommun. 
Tel 0922-260 00.

Haparandahamn
En fiske- och småbåtshamn i norra delen 
av Skomakarfjärden och räknas bland 
båtfolk till den nordligaste och östligaste 
gästhamnen i Bottenviken. Den besöks 
gärna av utländska båtar på grund av sitt 
läge. Här finns ett Kustkulturrum med 
utställning av gamla fiskeredskap. I Hap-
arandahamn med tre meters djup finns 
det mesta som behövs för en vistelse ute 
i skärgården; gästplatser, bastu, dusch, 
färskvatten, miljöstation, wc, ramper och 
kranar, diesel, cyklar att låna och 4 km till 
närmaste matvaruaffär. Bussförbindelse 
till centrala Haparanda.  I närheten av 
hamnen finns en badplats. I hamnen finns 
även hjärtstartare. 
Kontakt: BK Bothnia 
www.bkbothnia.se. 
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Foto: Staffan Svanberg
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Gästhamnen ligger på norra sidan av 
ön vid Sorttisviken. Här finns färsk-
vatten och toalett. Några kilometer 
bort finns camping, restaurang, bad-
plats, matvaruaffär mm.  
Kontakt: Haparanda kommun. 
Tel 0922-260 00.

Hanhinkari
Här ligger Haparanda Båtklubbs 
anläggning med klubbstuga, bastu och 
torrtoalett. På ön finns också färsk-
vatten i brunn. Ankring vid båtklubbens 
brygga eller vid storkajen på ön där det 
också finns grillplatser och torrtoaletter. 
Kontakt: Haparanda kommun.
Tel 0922-260 00.

Toranda
Välutrustad gästhamn på den finska 
sidan av Torne älv. I hamnen finns 
sommaröppen restaurang, färskvatten, 
el, tankning (bensin och diesel), dusch, 
bastu samt samlingslokaler. 
Ofta anordnas evenemang och akti-
viteter. Cykelavstånd till Torneå och 
Haparanda centrum.
www.torandaworld.com 
Tel +358 50 374 2550

Foto: Per Pettersson
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SNÖSKOTER
De öppna vita vidderna i skärgården 
bjuder in till härliga skoterturer. Besök 
någon av de spännande öarna eller åk 
och titta på de mäktiga packisvallarna 
som dyker upp framåt vårvintern. Obser-
vera att det inte är tillåtet att köra skoter 
på öarna i Bottenvikens skärgård annat 
än närmaste väg till och från stuga samt 
på markerade leder. 
Företaget Bosmina erbjuder guidade 
skoterturer.
www.bosmina.se 
Tel 070-552 76 36

PÅ SKIDOR ELLER SKRIDSKO
På hösten innan snön har kommit kan det 
finnas fina isar att åka långfärdsskridskor 
på och under vintern bjuder skärgården 
in till härliga skidturer. På vårvintern drar 
Haparanda kommun skidspår från Riek-
kola ut till Hanhinkari och till Salmis.

FISKE
Ett populärt nöje vintertid är pimpelfiske.
För pimpelfiske behövs inget fiskekort.
I Haparanda skärgård kan man också få 
vara med och dra not under isen tillsam-
mans med erfarna fiskare. 
Bokning hos Bosmina.
www.bosmina.se 
Tel 070-552 76 36

HUNDSPANN
Skärgården är ett ypperligt ställe om man 
vill köra hundspann. Stora ytor att glida 
fram över snabbt och tyst.

PACKISUPPLEVELSER
Den mäktiga packisen som tornar upp 
sig längst ute i havsbandet fram emot 
vårvintern är spännande att besöka. 
Ta skotern eller skidorna och åk ut och se 
mäktigheten eller kontakta Bosmina för 
en guidad tur.
www.bosmina.se 
Tel 070-552 76 36

Foto: Staffan Svanberg H
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Foto: Ida Svanberg
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FARLEDER
Från Bjuröklubb i söder till Haparanda i 
norr och vidare in i Finland går den gamla 
inomskärsleden. Denna farled användes 
förr i tiden av mindre handelsfartyg. Idag 
används den uteslutande av fritidsbåtar.
I och med att tonnaget blev större 
började handelsjöfarten att använda 
leder som går direkt från öppna havet in 
till de större hamnarna.

För navigation ska sjökort användas.

SNÖSKOTERLEDER
Leder för snöskoter finns i flera av Bot-
tenvikens skärgårds kommuner. För mer 
information om leder, vänligen besök res-
pektive kommuns webb. GPS-baserade 
förslag på rutter i Bottenvikens skärgård 
finns att ladda ner i din GPS.

Obs! Färd på havsisen sker på egen 
risk. För navigering ska karta och sjökort 
användas. Tänk på: Där det är grunt, är 
isen ofta tunn, därför är det nödvändigt 
med sjökort som tydligt visar dessa 
områden.

Observera att det inte är tillåtet att
köra skoter på öarna i Bottenvikens skär-
gård annat än närmaste väg till och från 
stuga samt på markerade leder.

Farleder och skoterleder

Foto: Staffan Svanberg

SKELLEFTEÅ TURISTCENTER
Trädgårdsgatan 7, Skellefteå
Tel 0910-45 25 10
info@visitskelleftea.se 
www.visitskelleftea.se 

JÄVRE TURISTINFORMATION
(endast sommartid)
Jävrevägen 186, 944 94 Jävrebyn.
Tel 0911-384 40
javre.turistbyra@pitea.se 
www.visitpitea.se 

PITEÅ TURISTCENTER
Bryggargatan 14, Piteå
Tel 0911-933 90
E-post visit@pitea.se 
www.visitpitea.se 

LULEÅ TURISTCENTER
Kulturens Hus, Luleå
Tel 0920-45 70 00
E-post turistcenter@lulea.se 
www.lulea.se/skargard 

VISITOR CENTRE,
GAMMELSTAD KYRKSTAD
Kyrktorget 1, Gammelstad
Tel 0920-45 70 10
gammelstad@lulea.se 
www.lulea.se/gammelstad 

HAPARANDATORNIO 
TURISTBYRÅ
Resecentrum, Krannigatan 5 
Tel 0922-262 00
info@haparandatornio.com 
www.haparandatornio.com 

Turistcenter

Foto:Ulrika Rönnlund



www.bottenviken.se 
facebook.com/bottenvikensskargard


