Nevlunghavn

Tur 86 – 87

Nevlunghavn er et av de mest kjente
og best bevarte fiskehavnene i Vestfold.
Her klynger gamle hvite trehus seg ned
mot havnen og ut mot havet. Sommerstid er Nevlunghavn en møteplass
for kunstnere, fiskere, sommergjester
og padlere. Det sies at du kan finne
sjelefreden i Nevlunghavn.
Vær og vind skifter fort i dette området,
og kan by på utfordrende forhold for
en padler. Se derfor an været og ta hensyn til værmeldingen før du legger ut
på padling ut fra Nevlunghavn.
Det anbefales å losse av utstyr rett på nedsiden
av parkeringen, før en setter bort bilen. Kajakken
settes ut i den langgrunne Havnebukta, rett ned
for parkeringen. Toalettet ligger litt lengre øst på
stranda og nærmeste dagligvarebutikk ligger i
Helgeroa sentrum, ca 2 km nord for Nevlunghavn.
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Nevlunghavn

Nevlunghavn is one of the most wellknown and best kept fishing harbors in
Vestfold. Old, white houses are clustered down
towards the harbor and the ocean. In the summer, Nevlunghavn is a hub for artists, fishermen, tourists and paddlers. They all agree that
in Nevlunghavn you will find peace of mind.

❞

Det er noe som
bare stemmer
når jeg padler…
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Nevlunghavn–Vestre Bramskjæra–Retur

Opplevelsen av Bramskjæra er avhengig av vær- og
FugløyaPå de fineste dagene viser den lille øyvindforhold.
gruppa seg som er perle,
men ved røffere forhold
Fugløyrogn
Fetangen
ligger det an til bølgesurfing for den mer erfarne.

Turvariant: Du kan krysse tidligere over til Bramskjæra på turen
ut. Returen kan legges på sørsiden av skjæra, bort til Oddane
Sand, og så tilbake nordover langs land. Det kan hende du merker surfebølger på grunna innover mot stranda i Havnebukta. En
annet alternativ for erfarne padlere er bukta vest for Oddane
sand, mellom Oddane Sand og Mølen, i området Saltstein. Området er populært for padlere som liker virkelig store surfebølger.
Området er eksponert. For de som har lyst til å leke i mindre surfebølger er disse ofte å finne mellom skjærene sørvest for
Bramskjæra.
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Etter utsett padler du østover langs land frem til Smørvika. På
holmen Styggås ligger et geologisk mesterverk, og kan være vel
verd en liten tur i land. Holmen består av forsteining av sjøbunnsedimenter (kambrosilurske bergarter) nedfelt for omkring 500
millioner år siden. Bergartene er vanlige i Oslofeltet som strekker
seg fra Langesundsfjorden til Mjøsa. Fra Smørvika krysser du over
til Østre Bramskjær. Bramskjæra er et flott område
med holmer
Mølen
og skjær med blankskurte svaberg og smale sund. Gode ilandstigningsforhold på Vestre Bramskjær, på sandstrand i nordøst
og innerst i bukta på sørsiden. På land er det fint å raste og det
er gode teltplasser. Mellom Østre- og Vestre Bramskjær kan du
padle på kryss og tvers i sundene og virkelig leke deg med
svingeteknikkene før pause på Vestre Bramskjær. Retur vestover
mot fastlandet og opp langs land tilbake til Havnebukta. En
runde innom havna i Nevlunghavn anbefales.
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Weather conditions can change rapidly in this area, and could
offer difficulties for a paddler. Be cautious and always pay
attention to the reports prior to your trip. The experience of
Bramskjæra depends on the weather. On a beautiful day the
small group of islands is a true gem, but in rougher conditions it
is more suited for skilled paddlers and wave surfing.
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Kort padletur
til en av de mest kjente strendene i
Langøytangen
fyr
Vestfold, Oddane
Sand. Turen kan på de fineste
esundstangen
dagene by på en kort og trygg padletur, men hvis
været slår om, kan det by på litt større utfordringer.
Utsett av kajakken i den langgrunne Havnebukta. Herfra padler
du sørover langs land og tar en sving inn i havna i Nevlunghavn
før du fortsetter til Oddane Sand. Området har flott sandstrand Fugløya
og ligger sørvest for Nevlunghavn. Området ligger eksponert til,
Skjeregg
men er skjermet av små holmer og skjær før åpent hav og
Skagerrak. Her kan interesserte kanskje finne surfebølger å leke
i. Retur samme vei.
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Turvariant: En krysning over til Bramskjæra i øst er en flott tur
ut til holmer og skjær med blankskurte svaberg og smale sund.
Gode ilandstigningsforhold på Vestre Bramskjær, på sandstrand
i nordøst og innerst i bukta på sørsiden. På land er det fint å
raste og det er gode teltplasser.
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A short paddle trip to one of Vestfolds most famous beaches,
Oddane Sand. With beautiful weather this is an easy and
relaxing paddle, but if conditions change it be a bit more challenging.
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