
Vi tipsar om 

Kattskär 

Janken i vår förening tipsar om denna trevliga hamn, lämplig som en dagsutflykt eller varför inte en 
mysig övernattning. 

Ett mycket idylliskt strandhugg är Svenska Kryssarklubbens klubbholme Kattskär som är belägen i den 
enda rymliga delen av det annars mycket smala sundet mellan Åstön och Tynderö. Insegling sker via 
det västra sundet eller ”Kanalen” som den kallas. Den har hållits öppen från landhöjning och 
beväxning genom decennierna medelst spadar, skopor mudderverk samt mycket svett och mankraft. 

 

 

Kattskär. 

Utprickningen börjar ute vid Sundgrund och jag vill verkligen rekommendera att respektera 
utprickningen. Här varierar djupet från  mellan 3-5 m till 3-5 dm blixtsnabbt. I lugnt väder syns inte 
Sundgrund annat än vid extremt lågt vattenstånd men djupet är knädjupt direkt under ytan och 
grundet består av stenbumlingar som kan massakrera den stadigaste farkost. Men följer du 
utprickningen så tar du dig in med stor båt. Jag har sett HR och Hanse på 35 fot inne vid bryggan. 

https://youtu.be/EEmHFZ16qFU 

Jag vill dock inte rekommendera att göra som min dotter gör på den bifogade filmen. Alltså segla 
genom kanalen. Hon törs göra det eftersom hon vet exakt hur djup kanalen är och precis hur djupt 



jullen sticker, blygsamma 0,95 m. Dessutom gör hon det tidigt i juni med väldigt få båtar i rörelse. 
Den som sticker mer än 1,2 m bör INTE hålla för mycket åt sidan vid möte i kanalen. Då sitter du 
obönhörligt fast i bottensanden.  

Jo! Två segelbåtar kan mötas om man håller tungan rätt i munnen, den djupaste får vara nära mitten 
och man tittar vid sidan av båten.  

Snart öppnar sig ett stort gatt och mitt i detta ligger ön Kattskär. 

 

Välskött utsjöhamn med grillplats under tak, vedeldad bastu och torrdass. Två bryggor med bojar och 
roddbåtar att låna. Avgiften på Kattskär är sedan några år tillbaks 90 kr/dygn (50  kr/dygn för medlem 
i SXK). Tittar du över mot Tynderö ser du Holmö brygga som har gästplatser i anslutning till sin 
restaurang. En restaurang som serverar förstklassig mat med lokal prägel. ”Tynderöfläsk med roder” 
kan rekommenderas (Stekt lax). 

Sedan krönikan skrevs har kanalen in till Kattskär mätts med sonar och är blott 1.8 m djup vid 
normalvatten på det grundaste stället. 

 

Har du själv något favoritställe som du vill dela med dig av,  
maila gärna en bild och en kort beskrivning till: nils.persson@vikingmedia.se 
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