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Inledning 
Detta lilla papper beskriver tänkt rutt och intressanta platser läng rutten. Platserna är 
upptagna i tänkt seglingsordning, förutom turen norrut i Skottland där de är i stort 
nämnda från söder till norr. 

Röd/Gula pilar markerar tidvattenutmaningar. De är beskrivna med röd kursiv text.   

Platser med blå text är markerade med blå pilar.  

Platser med grön text är markerade med gröna pilar. De är hittade i diverse articklar 
och seglingsskildringar. 

Skuggade platser är sådana vi besökte och varmt rekommenderar till andra. 

Länkar av allmänt intresse: 

Globalt och det väder http://www.onthewater.co.uk/useful_stuff/weather_planner.aspx  
Sjöväder  
http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/marine-shipping-forecast/#?tab=map  
Kustväder  
http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/marine-inshore-waters/#?tab=map  
Sjökort http://www.bookharbour.com/chart-selector/  
Tidvattenberäknignar http://www.ukho.gov.uk/EasyTide/EasyTide/SelectPort.aspx  
Segla runt Brittiska öarna http://www.circumnavigation-uki.co.uk/  
Sail Scotland http://www.sailscotland.co.uk/  
VisitScotland http://www.visitscotland.com/see-do/activities/sailing-boating/sailing/  
Clyde Cruising Club http://www.clyde.org/  
Färjor https://www.calmac.co.uk/oban-castlebay-barra-ferry-summer-timetable  

 

Andra seglare http://www.eventoftheyear.co.uk/  
  http://www.futurewinds.se/Skottland-2011.htm 
  http://www.oeyc.org/joomla/oe32-bobiette 
  http://www.snedseglarna.se/  
  http://www.sxk.se/blogg/eskadern-lugn-seglats-runt-england-2011-3647 
  http://www.bbc.co.uk/scotland/outdoors/articles/adventure_capewrath/  
  http://www.greentraveller.co.uk/blog/sailing-scotlands-west-coast  
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Översegling 

 

Länkar 
Väder mm http://www.sailnorthscotland.co.uk/  
Kanaler http://www.scottishcanals.co.uk/  
Historiska platser http://www.historic-scotland.gov.uk/index.htm  
Whisky http://www.whiskyforum.se/default.aspx  
 http://www.discovering-distilleries.com/  
 

Whitehills 
#48 
 

Gammal fiskehamn, nu marina men fortfarande en del fiske. Bör inte missas 
http://www.whitehillsmarina.co.uk/   Kolla djupet aktuella dagar! 
”Idealisk utgångspunkt för att utforska Spray-side destillerier.” 
Glendronach ligger inom räckhåll, ca 30 km, buss + gå 2 km. 
Ca 24 nm till Lassiemouth och 60 nm till Inverness 

Lassiemouth 
#47 

Gammal fiskehamn, nu marina. http://www.lossiemouthmarina.com/  
Kolla djupet aktuella dagar! 
Fantastiska sandstränder på andra sidan floden. 
Landet bästa glass ”James Rizza & sons” 
Aberlour ligger inom räckhåll, 20 -30 km söderut. 
Ca 40 nm till Inverness 

Findhorn Bay 
#77 

En naturlig ankarvik. Knepig insegling. 
http://www.findhorn.org/visit/getting-here/map/#.VGeRNth0zBQ 
http://www.rfyc.co.uk/about-us/navigation.html  

Insegling 
Inverness 

Starka strömmar i framför allt yttre delen av sundet. 
Inseglingen mot yttre sundet bör timas med början på ingående tidvatten. 
Slussen in till kanalen är stängd LW +/- 2 timmar (eller lite till) 
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Skottland 

 

Länkar 
West Coast of Scotland Anchorages http://sailing.agurney.com/  
Södra Hebriderna http://www.southernhebrides.com/  
 

För första delen ned till Isla och tänkbara hamnar längs den, se nästa avsnitt. 

  

http://sailing.agurney.com/
http://www.southernhebrides.com/
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Caledoniakanalen 
Sid 39-41 

Mellan Inverness och Fort William. 60 nm 29 slussar och 10 broar.  
Öppen 08 – 18 alla dagar. 
Slussen in till kanalen är stängd LW +/- 2 timmar (eller lite till) 

Castle Stalker Fint slott på liten ö 25 nm norr om Oban. 
http://www.castlestalker.com/  

Oban 
# 44 

Pitoresk stad i vacker omgivning. Destilleri. Bra proviantering och bra förbindelser 
med t ex Glasgow. Centrum för färjetrafiken. 
Marina tvärs över sundet http://www.obanmarina.com/ eller bojar.  

Duart Bay 
# 4 

Duart Castle ligger på kullen och vaktar inloppet till sundet. Mycket välbevarat 1200 
tals slott. Fantastisk utsikt. Tillfällig ankring i bra väder. Natthamn t ex i Loch Aline 

Tobermory  
#114 

Största staden på Mull. Vackra färgglada hus Destilleri  
Ett av de fåtal ställen där man kan tanka vatten 
http://www.tobermory.co.uk/                           http://tobermorydistillery.com/  
After dark, a trad-music night in MacGochans pub – highland dancing, wellies filled 
with drink, and Colin from Jeanne playing bagpipes on the dancefloor – was as far 
removed from any city nightlife I remember (and more fun). 

Loch Moidart 
# 5 

Lite trixig insegling men sedan vackert med gammal slottsruin 
Ankarplatser. 

Arisaig 
# 115 

Lite trixig insegling men sedan vacker ankarplats. 

Inverie, Loch Nevis 
# 24 

Pub på fastlandet mitt i ingenmansland och utan vägförbindelser.  
http://www.theoldforge.co.uk/ Serverar lokal mat. Mycket musik. Besöksbojar 

Castlebay 
# 6 

På Bara som är Yttre Herbriderna i miniatyr med vita stränder, vackra vyer och tomma 
vägar. Gammalt slott i viken. Besöksbojar.  

Vatersay Den perfekta dagsutflyckten i bra väder. Paradisiska, folktomma stränder och 
fantastiskt vatten. 

Canna 
# 116 

Liten, mycket vacker ö med få invånare.  
Obs! NO udden, Compass Hill som vrider kompassen. 

Loch Scavaig 
# 105 

En av de mest spektakulära och dramatiska ankarplatserna. Dag/govädershamn. 
Soay Harbour på ön söder om kan vara alternativ natthamn. 

Carbost, Loch 
Harport # 45 

Talisker, långt in i djup fjord på västsidan Skye. Ankarplats och bojar. 
http://www.discovering-distilleries.com/talisker/  

Kyle Rhea 
# 37 

Sundet mellan Skye och fastlandet. Strömt men ganska rättfram om man planerat 
rätt. Se upp för färjan!  

Loch Duich 
# 7 

Slottet Eilean Donnan är kanske det mest fotograferade. Har medverkat i bl a 
”Highlander”.  http://www.eileandonancastle.com/    Ankring 

Plockton 
# 117 

Pittoresk by med de flesta husen från 17- och 1800 talet. Lokala ölet rekommenderas. 
http://www.plockton.com/    http://www.theplocktonbrewery.com/  

Acarsaid Mhor 
# 106 

På den lilla ön Rona öster om norra Skye. Ankarplats med känsla av total isolering.  
http://www.isleofrona.com/  

Loch Bay Skye:s älsta pub, Stein Inn med 90 Malts  http://www.steininn.co.uk/waternish.php 
Fin vandring upp på Groban na Sgeire 324 möh.  

Rodel 
 

Längst söderut på Harris ligger en naturlig vik som bara kan angöras vid högvatten. Väl 
inne ligger man bra vid hotellets bojar. 

The Golden Road 
 

Vacker enfilig väg på Harris östkust. ”Landskapet är något alldeles speciellt.”  

Shiant öarna En samling små obebygda öart i North Minch. 
http://www.shiantisles.net/  
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Södra Skottland 

 

Länkar 
Södra Hebriderna http://www.southernhebrides.com/  
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Loch Spelve 
# 14 

Skyddad vik med smalt (strömt) inlopp. Vacker ankarplats långt från ära och redighet.  
Örnar, bl avKungsörn häckar vid inloppet. 

Puilladobhrain 
# 113 

”Utterviken” Vacker ankarplats syd Oban med utsikt över Mull. Ganska populär i 
högsäsong. Gångavstånd till gammal pub http://www.tigh-an-truish.co.uk/  

Fingal’s Cave På Staffa, väst Mull. Geologiskt intressant ö med hexagonal bassalt.  
Grottan är 75 m lång och 20 m hög, man kan köra in med dinge vid högvatten. 
http://www.southernhebrides.com/staffa.html  

Tinker’s Hole 
# 104 

Vacker ankarplats med granit, vit sand och klart vatten. 
Gångavstånd till Traigh Gheal Beach 

Easdale Trevlig liten stad enligt Kent 
Cuan Sound 
# 36 

Smalt sund med upp till 7 kn tidvatten, virvlar. Hög ström redan strax efter det vänt. 
140 m som smalast. 270 graders krök på sundet.  

Croabh Haven 
# 97 

Trevlig skyddad Marina i vackra omgivningar. 
http://www.craobhmarina.co.uk/  

Ardfern 
# 96 

Bra marina om man inte kommer igenom tidvattnet vid Dorus Mor. 
http://www.ardfernyacht.co.uk/  

Gulf of 
Corryvreckan 

Norra halvklotets näst största virvelström. Tidvatten upp till 8 kn. 
http://www.heraldscotland.com/news/environment/mystery-of-corryvreckan-
uncovered-by-scientists.19404800  

Crinan Canal 
Sid 38 

”Skottland vackraste genväg” mellan Ardishaigh och Crinan. 8 nm 15 slussar och 7 
broar. Boka hjälp med slussar och broar i god tid innan! 

Tarbert, Loch Fyne 
# 95 

Naturlig hamn med trevlig kaj. Fortfarande lite fiske. Marina. Bra faciliteter och 
proviantering. http://www.tarbertharbour.co.uk/  

Torrisdale Bay 
#3 

Ankarplats(er) nära flera slott. 
http://www.torrisdalecastle.com/  

Campbeltown 
# 41 

Tre destillerier varav Springbank är Skottlands älsta familjeägda med all produktion på 
plats http://www.springbankwhisky.com/campbeltown/  
Ankarplats och bojar. Pontonbrygga. Turist och info center. 

Sanda 
# 102 

Liten privat ö med ankarplats. Bra ”mellanlandningsställe, mycket tidvatten. 
Kan ha blivit ännu mer privat nu. Förmodligen OK ankra. 

 Alternativ rutt längre västerut 
Oronsay 
 

Oronsay, liten ö syd Colonsay, väst Jura. 
Fin ankarvik med vit sand på stranden. 

Inner Loch Tarbert 
# 103 

”Magisk” ankarplats på Juras västsida. Sägs vara Skotlands sista vildmark. Knepig 
insegling, kräver seglingsanvisningar. 

Craighouse 
# 43 

Destilleri på Juras östsida. http://www.jurawhisky.com/se/age-gate?ref=%2Fse%2F  
 

Port Ellen 
Islay 

Trevlig hamn. Går att köpa skaldjur från fiskarna i hamnen. 
Islay med 9 destillerier ett blomstrande centrum för wiskyturismen. 

Lagavulin 
# 43 

Destilleri på Islay. Ankarplats och bojar. 
http://www.discovering-distilleries.com/lagavulin/  

Gigha 
# 85 

Vacker ö med stor trädgård. Ardminish Bay är en bra utgångspunkt innan man rundar 
Mull of Kintyre.    http://www.gigha.org.uk/  

Mull of Kintyre 
# 35 

Kombinationen av vind, dyning och starka strömmar gör att man måste planera 
passagen noga. 

Ballycastle 
# 94 

Trevlig liten stad på Irlands nordkust. Bra marina. 
http://www.ballycastlemarina.com/  

Glenarm 
# 93 

Trevlig liten stad på Irlands nordostkust Fin liten  marina. 
http://www.larne.gov.uk/template1.asp?pid=1176&area=6&parent=1175  
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