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Hamnavgif
Generellt a'r hamnavgifterna i Norge forvanande laga, mellaniSO och 150 kronor.
Betalar gor man oftast enligt arlighetsprincipen, i en lada pa kajen eller i ett hat i
va'ggen. Storlek pa bfat spelar sallan nagon
roll, daremot kostar efektricitet, dusch och
tvatt extra, vilket goriatt slutnotan kan bli
ganska hog trots allt.: j
Det lonar sig att halp sig i ytterska'rgarden, dar ar hamnavgjf|erna betydligt lagre.
Dyrast a'r det i staderrja, och pa sydkusten
k oster om Lindesnes. Iflra billigast ar det
\s att ligga i;|aturhamn -fina an\r och rejalarartojningsbultarfinns
«det gott om. Att la'gcji till vid en privat
prygga eller kaj ar ett snnat budgetalternaMen glom inte att raga om lov.

Dusch
undantag av syd jsten a'r servicen
oftabegransad i anslu ning till de norska
ga'sTOryggorna. I de f| en dusch finns far
du racna med att beti a mellan 10 och
50 kranor for att anva ia denna. Oftast
ha'nvisfes du till ett na'r ggande hotell. Det
kan alrtea bli riktigt dy om man a'r manga
omborq! Att tanka vat ;n a'r daremot gratis,
sa har dl|y dusch pa ba :n kan det lona sig
att anvarvda den. Varn i dagar kan havet
och/eller%langen pa fcryggan utgora attraktiva alternetiv.

De norska farvattnen ar val utma'rkta och enkla
att segla i. Med
asjomarken som
pekar dit du ska
styra ar det svart
att gora fel.

El

Proviant

For den som ar sjalvforsorjande pa el, har
lag eiforbrukning eller har kraftiga batterier
finns manga kronor att spara. I Norge a'r
det namligen mer regel an undantag att
ta extra betalt for elektricitet pa bryggan.
20-30 kronor a'r det vanligaste, men i de
stora staderna ar det ofta dyrare, upp till
70 kronor. Manga bryggor saknar dessutom
tillgang till elr men en lang kabel okar dina
chanser.

I Norge finns en liten lanthandel i na'stan
varje by. Att fa tag pa fa'rska matvaror a'r
damned inga problem, dock oerhort dyrt
- i snitt far man ra'kna med dubbla priset
ja'rnfort med Sverige. Det finns alltsa all anledning att bunkra basvarorna pa svenska
sidan om gransen. En bat rymmer oftast
mer an man tror.
For den som tycker om fisk finns manga
kronor att spara. Havet bjuder pa sa mycket'
fa'rsk fisk du kan onska dig. Se till att ha en
hyfsad fiskeutrustning ombord. Ju la'ngre
norrut du kommer, desto ba'ttre a'r fisket.
Det tar sa'llan mer an tio minuter att fa
middagen ombord. En bra fiskreceptbok a'r I
att rekommendera - annars blir kosten latt
enformig efter ett tag.
For den som ga'rna tar sig en 61 eller tva
rekommenderas utan tvekan ett stopp i
Danmark pa va'gen till Norge. Du bor dock!
kanna till att de norska tullbestammelserna I
inte a'r sarskilt generosa na'r det ga'ller alko-|
holinforsel, se www.toll.no

Bransle
I Norge a'r det tillatet for fritidsbatar att
tanka avgiftsfri diesel. Detta gor den
betydligt billigare an i Sverige. Sommaren
2007 kostade diesein runt sju norska kronor
litern, vilket da motsvarade mindre an nio
svenska kronor. Bensinpriset var da'remot
cirka 20 procent hogre an i Sverige.
Det norska priset pa gasol a'r ganska
likvardigt med det svenska. Sma 2-kilosflaskor gar att byta pa vanliga bensinstationer.
Pa de storre flaskorna daremot skiljer sig
ventilerna at och du kan alltsa inte byta in
din svenska flaska i Norge. Det finns adaptrar att kopa (ca,350 kr), men da tillkommer dessutom kostnaden for den norska
flaskan. Ett billigare alternativ ar att soka
upp nagon av de ganska fa pafyllningscentraler som finns langs med norska kusten,
se www.lpgnorge.no

R&EGENK6L
Sjokort och litteratur
Norska kusten a'r hela 22000 kilometer
lang, vilket a'rtio procent langre an till
exempel USA:s kust. Motsvarande stracka
i Sverige a'r 3200 kilometer. Forklaringen
a'r de manga oarna och de djupa fjordarna.
Seglar man utomskars minskar avstanden
radikait- kortaste vagen melian exempeivis
Goteborg och Narvik a'r mindre an 1 000
nautiska mil. Fordelen med Norges fransade kust a'r att det finns gott om skyddade
hamnaroch leder att va'lja melian. Nackdelen a'r att det kra'vs stora ma'ngder sjokort,
vilket kan bli en riktigt dyr historia.
Pa Nautiska Magasinets webbplats kan du
se vilka och hur manga sjokort du behover
beroende pa var du vill segla. En komplett
uppsattning kort for hela norska kusten
inneba'r en utgift pa runt 40000 kroner. Kan
du lana eller kopa begagnade kort finns
alltsa riktigt manga tusenlappar att spara.
Har du ett bra system med digitala sjokort
kan detta vara ett utmarkt alternativ, sarskilt
i kombination med oversiktskort i pappersformat.

De norska sjokorten saknar detaljerade
hamnskisser. Detta okar behovet av separata hamnguider. "Den Norske Los" a'r
en mycket anvandbar serie pa atta bocker
med tydliga hamnbeskrivningar och vackra
fargbilder. De senaste upplagorna a'r att
rekommendera, men nypriset a'r hogt
(800-900 kr/st), och begagnatrnarknaden
a'r liten. Ett betydligt billigare alternativ a'r
"Norwegian Cruising Guide", som du kan
ladda ner i pdf-format pa www.norwegiancruisingguide.com for 20 euro. Skriv ut
och sa'tt in i pa'rm och du har fatt dig en bra
hamnguide som a'r enkel att planera efter.
Ett bra komplement, sarskilt i sodra Norge,
a'r "Ferie & Fritidshavner", sorn ges ut av
Redningsselskapet. Boken ingar i medlemsavgiften (795 NOK), vilken dessutom ger
dig ra'tt till sjora'ddning bade i Norge och
Sverige.
Soker du inspiration rekommenderas
bockerna "Mot Nordpolen - Med Ariel IV
la'ngs Norges kust till Svalbard" av BoyeFreudenthal samt Ake Mattssons "Vagabond till Lofoten".

Tidvatten
I de norra delarna av Norge skiljer det
tre-fyra meter melian lag- och hogvatten,
medan tidvattnet soder om Bergen a'r i
stort sett forsumbart.
Tidvattnet a'r extra viktigt att ta med i berakningen i samband med ankring och fortojning vid kajer eller klippor. Anva'nd riktigt
langa linor. Eller sok upp en flytbrygga som
loser problematiken at dig, sa lange det
a'r djupt nog vill saga. Tank ocksa pa att
tidvattnet kan orsaka besvarliga strommar,
framfor allt i tranga sund.
En tidvattentabell i nagon form bor finnas
ombord. Manga digitala sjokortsprogram
innehaller fullstandiga uppgifter om tidvatten. Tabellen gar ocksa att ladda ner eller
kopiera kostnadsfritt pa internet om
du letar lite. Annars kan du
alltid kopa en i tryckt
form for ett par hundralappar.
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andra mojliga kanaler for dig som inte har Navtex.
eller vaderfax ombord.
For att ha'nga med i norska va'derrapporter behover du ha koll pa landets olika landsdelar och
fylken (Ian). De fern landsdelarna a'r Nord-Norge, !
Midt-Norge, Vestlandet, S0rlandet och 0stlandet. Dessa a'r i sin tur indelade i totalt 19 fylken.
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Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
M0re og Romsdal
S0r-Tr0ndelag
Nord-Tr0ndelag
Nordlanc'
Troms
Finnmark
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HAMNTIPS
Norges fransade kuststracka erbjuder ett
oandligt antal skyddade hamnar. Mojligheterna ar langt fler an vad hamnguiderna visar. Varsagod, har bjuder vi pa 20 guldkorn
fran sydostkusten upp till Lofoten i norr.

Rognaldsvag (6i°33:7'N04t)47,2iE)

(66°30,5'N 12°03,6'E)
0 i Traena skargard. Maktiga fjallformationer, gigantisk grotta och 700 meter tunnel
1 berget. Hamn belagen i fin bukt med
vit strand och idyllisk by. Liten flytbrygga,
ingen hamnavgift.

Lyng0f (58°37,8'N 09°07,5'E)

Trivsamt fiskesamhalle pa on Reksta. Trakaj,
100 kr inkl el och dusch. Missa inte den
vackra 1100-talskyrkan pa grannon Kinn. Ta
jollen eller lagg till langst in pa Kinnesunds
farjekaj.
Vackert och valvardat 6-samhalle med vita
gamla trahus, smala gangar och sma frukttradgardar. Bilfritt. Obs: Se upp for hoga
avgifter vid segelmakeriets gastbrygga.
KvitS0y (59°03,6'N 05°24'E)
Idyllisk by, vackert landskap med fin fyr
och oandligt antal stengardsgardar och
betande far. Trakaj, 100 kr, inkl el. Gratis
tvatt och tradlost internet.

Skudneshavn (59°09'N05°15,5'E)
Vacker smastad med vita trahus och mycket skyddat hamnomrade mitt i centrum.
Trakaj, 130 kr inkl el.

Villa Havn (64°32,7'N 10°42,6'E)
Fridfull plats i vacker skargard. Europas
a'ldsta koleldade fyr. Liten flytbrygga i
naturhamnsmiljo, 20 kr.

(66°42,4'N 13°42,5'E)

Ona (62051,85'N06°32,7'E)
Idylliskt och tatbebyggt fiskesamhalle med
fin fyr. Berserk )/:s nya hemmahamn. Flytbrygga, 125 kr inkl el och dusch.
Bj0mSUnd (62°53,6'N 06°49,4'E)
Liten ogrupp med valvardade gamla fiskesamhallen. Tva hamnar finns, varav den
norra ar bast la'mpad for storre fritidsbatar,
men a'ven har ar gastbryggorna i minsta
laget, 50 kr.
Grip (63°13,12'N07°35,65'E)

Gastbrygga i Holandsfjorden, pa promenad/cykelavstand fran den enorma glaciaren Svartisen. Turkost vatten och maktiga
fjall. Flytbrygga, 100 kr, inkl el.
S0rfugl0y (67°03,VN 13°46,5'E)
Harliga strander och hoga fjall. Pittoresk
sommarby med manga valvardade gamla
hus. Flytbrygga, 60 kr.
Nusfjord (68°01,9'N 13°2VE)
Vackert belagen hamn pa Lofoten. Kallas
Norges aldsta och bast bevarande fiskesamhalle - idag ar dock turismen storre
an fisket. Flytbrygga, 100 kr, inkl el. Gratis
tvatt.

(59°18,7'N 04°53,1'E)

Henningsvaer (68°09,3'N 14°12,4'E)
Trang hamn pa pittoresk tatbebyggd pytte6. Fin liten stavkyrka fran 1400-talet. Kaj,
ingen hamnavgift.
Isolerad 6 med 210 aretruntboende. Med
en masthojd under 12 meter rekommenderas inre hamnen i Nodrevagen, annars
S0revagen. Kaj, inga hamnavgifter.
R0Vaer (59°26,4'N 05°05,5'E)
Genuint och gastvanligt fiskesamhalle.
Ankra tryggt i Suggevagen eller fraga pa
kafe Sj0huset om lamplig kajplats. Ingen
hamnavgift.
(59°35,5'N 05°09,4'E)
Trygg hamn i charmig fiskeby, pa gangavstand fran 6ns beromda "UFO-ringar".
Lagg till direkt vid butiken for 50 kr, alternativt pa krogens nagot lugnare gastbrygga, 80 kr + 20 kr el.
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Mager0y (63°28'N 08°59,4'E)

Gammalt levande fiskesamhalle pa Lofoten. Mysiga kafeer, gallerier och butiker.
Flytbrygga vid Bryggehotellet, 65 kr +
40 kr el. Fler gastbryggor langst in viken,
nagot dyrare.

Tran0ya (68°H'N 15°40,5'E)

Valvardat och vackert handelsstalle fran
1600-talet, numera gastgiveri och maritimt
museum. Gron oas i den annars ganska
trakiga Trondheimsleden. Flytbrygga, 50 kr
+ 20krel.

Veidholmen (63°31,15'N07°57,3'E)
Mycket skyddad fiskehamn pa mysig tatbebyggd 6. Trang men valutmarkt insegling.
Flytbrygga vid krogen, 70 kr + 20 kr el.
(64010,4'N09°24,4'E)
Mysig by i vacker ytterskargard. Fin fyr och
trevlig obefolkning. Fantastiskt krabbfiske.
Flytbrygga, 50 kr. Finns a'ven bojar.

Trevlig by i nordostra Vestfjorden. Kallas
Lilla Skagen pa grund av det vackra ljuset.
Flera gallerier, arlig utstallning pa klipporna
vid havet. Flytbrygga. 100 kr, inkl el.
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Norge seglar du i dagsljus
i stort sett dygnet runt.
Langst i norr gar solen aidrig helt ner under sommaen. Gransen for midnattssol gar vid polcirkeln pa
66°33'.

Geiranger firms med pa UNESCOs va'rldsarvslista och anses av manga vara Norges
vackraste fjord.

Broar och kablar finns det gott om pa tranga
norska vatten, men med en segelfri hojd pa
Norge ar ett fantastiskt land att vandra i.
under 16 meter kommer du fram nastan over- Precis som i Sverige galler allemansratten. Ta Visste du att man kan segla inomskars i stort
sett hela vagen upp till Nordkap?
allt. Kontrollmat om du ar osaker.
med barsele om du seglar med sma barn.

Mikado Propellrar
Japanska prisvarda
propellrar av
hog kvalitet.
Capella Marin
importerar Mikado
propellrar i Sverige.

APELLA MARIN AB
Frasaruagen 9 Its mO Skogas . Tel OB-3S O9 DO . Fax OB-39 87 BO . B-pos«:nnarln@capella.BB . Internetrwvuw.capella.BB
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