
Oplev Blekinge skærgård i kajak! Medbring din egen kajak eller lej en hos os. 
Bo på Pensionat Järnavik med udsigt over skærgården 
 
 
Kom og oplev Blekinge skærgård - Sveriges sydligste - som er udpeget til et af Sveriges fem 
såkaldte biosfæreområder af Unesco. 
 
Vores Pensionat er indrettet i et smukt gammelt hus tæt ved havnen i hyggelige Järnavik midtvejs 
mellem Karlshamn og Ronneby. Uden for døren ligger Paddelkompaniets kajakudlejning.  
 
 
Sådan kommer du hertil – i bil eller med tog 
Tag fx toget fra København og stå af i Bräkne-Hoby i Blekinge. Fortsæt med bus ned til vores 
pensionat ved kysten, hvor I kan slappe af foran kaminen efter dagens padleeventyr. Lej et 
værelse til 2-4 personer eller vores dobbeltværelse med dobbeltseng. Vi har plads til 32 gæster. 
Der er mulighed for at lave egen mad i vores køkken.  
 
Skærgårdseventyr i kajak 
Blekinge skærgård mellem Karlshamn og Ronneby er omkring 30 km, hvis man padler uden store 
afvigelser på ruten. Men på den anden side, hvilken skærgård inviterer ikke til at lave afstikkere? 
Så regn med en weekend- eller ugetur afhængigt af, hvor meget I ønsker at se. Vi anbefaler en 
afstikker ind i Bräkne-Hobys smukke, beskyttede skærgård. Tag også en tur ind i den smukke, 
beskyttede indre skærgård ved Eriksberg, Järnavik og Tjärö. På Tjärö kan I købe en forfriskning på 
den lokale café og restaurant.  
 
Sammenlagt er Blekinge skærgård fra vest til øst næsten 200 km lang. Hvis man padler helt ind i 
alle vige og langs hele kysten og rundt om alle skærgårdsøer på strækningen, venter omkring 
1000 km med oplevelser.  
  
 
 

 
 
 
Men det er nok primært de to skærgårdsområder mellem Karlshamn, Ronneby og Karlskrona, som 
er interessante for kajakpadlere. Store dele af Karlskronas skærgård ligger beskyttet bag en række 
større og mindre øer fra Hasslö i vest til Ytterön i øst.  
 
Blekinge skærgård er sejlbar hele sommerhalvåret, men vi anbefaler sidste halvdel af juli og 
august, hvor vandet er dejlig varmt og de fleste fuglebeskyttelsesområder er tilgængelige til fods 
(adgang normalt forbudt 1/4-15/7). 
 
 



Måske Sveriges bedste klima til kajakpadling 
Klimaet hører til det bedste i Sverige med masser af solskinsdage om sommeren (ligesom Øland) 
og begrænset med nedbør i april - oktober. Det er jo ingen garanti for godt vejr, men det betyder 
under alle omstændigheder, at I her har bedre chance for godt vejr på kajakturen end de fleste 
andre steder i Sverige.  
 
Naturen langs kysterne 
Kysterne er domineret af store sten, klipper og grundfjeld. Sandstrande forekommer meget 
sjældent, men kombinationen af stenstrand og sandbund er mere almindelig.  
 
Indlandsisen har på sin vej sydpå slebet de nordvendte skær ned til glatte klipper, hvorfra man kan 
bade, men ofte nedbrudt sydvendte skær og klipper til stenblokke og morænerygge langt ud i 
vandet i form af revler og fordybninger. Ikke kun indlandsisen, men også krigsårene og tidligere 
tiders konflikter har efterladt spor i form af værn og fæstninger langs kysten. Endnu tydeligere er 
sporene fra stenhuggerindustrien i midten af 1800-tallet og næsten hundrede år frem. 
 
Gå i land og oplev planter og fugle 
Allemandsretten betyder, at I kan gå i land næsten overalt langs kysten og på øerne.  
 
Græssende får og køer og også heste er slet ikke usædvanlige på øerne i Blekinge skærgård til at 
holde landskabet åbent. Dette gør det som regel muligt at finde en dejlig eng eller græsmark, hvor 
man kan slå et telt eller to op. 
 
Plantevæksten i Blekinge skærgård er noget helt for sig selv. Blomsterpragten er imponerede, 
blandt klipperne vokser gule måtter af Stenurt og Almindelig kællingetand, samt buketter af 
Tripolium i store mængder, og engene prydes af smukke lyserøde nerver, Hvid okseøje og lilla 
Musevikke.  
 
Næsten hvor man end befinder sig i skærgården, kan man altid få øje på fugle som Skarv, 
Svartbag, Fjordterne, Havterne og Knopsvane. Desuden kan man ofte se Stor skallesluger, 
Edderfugl, Gravand, Strandskade, Hejre og Grågås. 
 
Å-padling på Ronnebyån 
Fra skærgården kan du også padle ad Ronnebyåen op til Ronneby, hvis du vil prøve lidt å-padling 
til en forandring. 
 
 
Velkommen til Pensionat Järnavik i Blekinge ! 
 
Lars & Ninni 
Pensionat Järnavik AB 
Tlf. (0046) 457 822 00 
Mobil Lars: (0046) 723 640 228 
Mobil Ninni: (0046) 723 640 238 
E-mail: info@pensionatjarnavik.se  
www.pensionatjarnavik.se  
 
 
Paddelkompaniet, som udlejer kajakker (kajakkerne ligger ved vores pensionat) 
Se www.paddelkompaniet.se  


