
ENKEL BESKRIVELSE AV AKTUELLE ØYER 

OVERSIKT 

 



 

Del 1  



Del 1 

Torgersøya: 

Har to brygger. En mot vest og en mot nord øst. Disse er enkle å gå inn til. Ta det bare med ro 😊 

Øya har også teltplass mot nord øst med vann og toalett.  

 

Tørrfest og Ormøya: 

Ingen brygger og noe mer utilgjengelig når man ikke er kjent. 

 

Langskjæra: 

Delvis privat og lite tilgjengelig. 

 

Espelund: 

Fin strand mot nord. Her er det langgrunt og benyttes gjerne av folk med mindre båter. Fin 

teltmulighet. 

 

Masseløy: 

Her er det fin bukt fra nord, hvor man kan både ligge på svai og mot fjell. Gå inn fra nord og legg til 

mot øst og vest ved munningen. 

Toalett og teltplass. 

 

Haneflu: 

Som Masseløy. Fint å legge til mot vest. Noe grunner. Øst blir ofte utsatt for sjø da det er en del 

trafikk av lokale båter. 

 

Steinkloss: 

Brygge mot nord. Lett atkomst mot fjell også fra denne siden. Fin badestrand mot nord, teltplass og 

toalett. 
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Del 2 

Bolærne: 

Består av tre øyer. Vest, mellom og øst. Øst er mest kjent grunnet forlegningen og den store brygga. 

Her er det kun plass som kan være en utfordring. Servering og mange turmuligheter. 

Båtmessig er øyene bra ved nordavind. Stort sett mulig å legge til mot fjell hele veien mot syd. Det er 

dog viktig at du holder deg mot land, da det er noen skjær rett syd.  

Kongshavnsund har brygge, men også muligheter for å legge til fjell. Det samme gjelder for 

Jensesundet (mellom Vestre og mellom Bolærne). Her er det også servering. 

Å legge seg mot nord kan være fint, men se opp for sjø fra tungtrafikken i Oslofjorden. Kan bli noe 

svell og store bølger. 

Mellom Østre B og Granholmen er det fint å ligge. Her er du skjermet og det er flere muligheter for 

feste mot fjell. 

 

Langholmene: 

Her er det fint å legge til i sundet mellom disse og eller mot vest. Noe grunner så vær forsiktig. Dette 

er en fugleøy så det er tidsbestemt ilandstigning. 

 

Hatten: 

Mulig å legge til mot vest og syd.  Fra vest noe grunner, mens fra syd er det brådypt. 

 

Ramsholmen: 

Flott øy med badestrender mot nord, vest og øst. Fint å legge til fjell nord øst og syd øst. Grunner og 

langgrunt mot vest. 

En skikkelig teltøy for barnefamilier. 

 

Trollholmen: 

Fin strand mot nord. Her er det langgrunt og benyttes gjerne av folk med mindre båter. Fin 

teltmulighet.  

Skjæret mot syd er en fin tilleggsplass mot fjell. 
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Del 3 

Ekornholmen: 

Fint å legge til mellom de to øyene. Her legger du til «longside» 

 

Hvaløy: 

Her legger du deg på svai eller til fjell i nordbukta. Forholdsvis enkel atkomst mot fjell. Fin badestrand 

mot nord og flott teltplass. Turmuligheter med bær og sopp. 

 

Gåsøy: 

Langgrunt mot øst. Her er det fine bademuligheter og bra å ligge på svai. 

Mot syd er det fine muligheter for å legge til fjell, samt en liten badestrand. 

 

Kjøleholmen: 

Fin plass ved vestavær. Noe mer kronglete atkomst da du må innenfor skjæret mot Lindholmen. 

 

Lindholmen: 

Barnevennlig øy med tre strender. Alle er på nordsiden. Badeplass fra fjell angitt mot nord vest. 

Beste båtplass for dagsturer er nord bukta mot øst. Her er det greit å legge til mot fjell og en 

strålende strand. 

Teltmuligheter. 

Mot syd er det fine plasser å legge til «longside» mye vann. Mot øst er den en bukt hvor man kan 

legge seg mot fjell. 

Noe skjær ut mot øst som ikke er merket. 

Øy med turmuligheter. 

 

Nordre Årøy: 

Her er det fint å legge seg på bøye. Stort sett i le og fin plass for overnatting. 

 

Vassholmen: 

Denne har en del hytter og derav lite tilgjengelig. 
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Del 4 

Hui: 

Delt opp i 2 øyer hvor det er veldig populært å ligge «longside» i sundet mellom skjærene. Ta med 

godt med fendere så ligger du bra her. Lille Huie har toalett. 

 

Skjellerøy: 

Fin øy med strender mot nord og vest. Teltplass og toalett. Fint å legge til i munningen mot nord på 

begge sider og mot nord vest.  

 

Hellesholmen: 

Best for å ligge på svai i bukta mot øst. 

 

Hesteskjær: 

Også kalt Port a mi! Her er det fint å ligge mot øst i bukta. Veldig populært så ikke lett å få plass. 
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Del 5 

Roppestadholmen: 

Fin øy med sandstrand mot nord og nord vest. Svaberg mot syd. 

Kan være en del svell, men ellers en lun bukt ved sydvind. Kjør inn rett fra nord og hold mot øst. 

Mot syd er det viktig å følge topologien da svabergene går ut i sjøen.  

Fint også å ligge «long side» mot vest. 

Øy med turmuligheter. 

 

Skrøslingen: 

Private hytter og brygger, men fin lagune inn fra vestsiden.  

Kjør inn mot søppeldunkene og ikke lenger inn. 

Fra syd er det en merket grunn, men også her er det fint å ligge mot fjell eller på svai. 

 

Kalven: 

Fin plass mot øst mellom skjærene. Kan ligge «longside» men også til fjell. 

Voksenplass med fine bademuligheter. 

 

Reiaren: 

Åpent skjær. Her er jeg lite kjent, men ser ofte båter mot syd og mot nord. 

 

Mostein: 

Fin bukt med brygge i sundet. Her er det teltmuligheter og toalett. Skjærene utenfor er fine å ligge 

«longside»til, men vær obs for bølger fra båttrafikken i leia utenfor. 

Brygga er populær og ofte full av båter. Lett å legge til. 

Fin tur til toppen med bra utsikt. 

 

Leisteinskjæra: 

Åpent skjær. Her er jeg lite kjent, men ser ofte båter på fine dager. 

 

Leistein: 

Bratt øy med mer kronglete tilkomst. Ligger båter mot nord og noen ganger mot syd. 
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Frøungen og Vasskalven: 

Mye hytter og private brygger 

 

Ildverket: 

Flott øy med mange muligheter. Nordre bukt med brygge og teltplass. Liten strand og mulighet også 

til å ligge mot fjell. Merkede skjær. 

Vestre bukt er veldig bra skjermet. Her er det også brygge og mulighet til å ligge mot fjell. Mye vann. 

Østre bukt, «Paradisbukta» er barnefamilienes plass. Flott å bade, lunt og greit å legge til. Noe grunt 

slik at man må kjøre varsomt inn. 

 

Bustein: 

2 øyer med flere muligheter. Beste badeplass er nordbukta og vestbukta på vestre. Her er det 

nydelige strender og teltplasser. 

Noe skvalpeskjær, men ellers ganske greit å legge til. Spesielt i nordbukta. 

I sundet mellom øyene er det flere muligheter til å ligge «long side» og mot fjell. Noe væravhengig og 

noe trafikk. 

 

Store fjærskjær: 

Fint å ligge «longside» mot vest. Øst blir noe forstyrret av bølger fra leia. 

 

Melleskjær: 

Ypperlig på stille dager. Noe mer krevende å legge til, men flere aktuelle plasser. 

 

Lilleskagen/Oddane (Vasser) 

Fin bukt mot nord øst for hyttene. Her går man lett inn mot fjellet. 
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Skjærene utenfor Sand mot Vasser/Tjøme 

Smalt og trangt, men herlig plasser for å ligge «longside» Ofte i le. 

 

Uleholmen: 

Smalt og trangt, men herlig plasser for å ligge «longside» Ofte i le. 

 

Sandøya: 

Den flotteste stranden i skjærgården.  Gå inn i bukta fra nord. Legg til fjell mot vest eller som de 

fleste andra på svai.  

Langgrunt, men lett å navigere.  

 

Vasser: 

Sandøysund er en trivelig plass med flere serveringssteder, Joker og galleri. 

Gjestebrygge utenfor moloen. 
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Store Færder, Hoftøya, Langøya og Knappen: 

Lite kjent her og sjelden båter å se. 

 

Tristein: 

Her ligger Færder fyr. Fint å legge til på alle tre skjærene, men det er brygge på den midterste. 

Kan være noe strømninger i sundene, samt svell. Passer best for solskinndager. 

 


