
11 svaibøyer på plass i Region Sør 

 

Endelig er sommeren er kommet til Rogaland og 11 av 15 svaibøyer er nå lagt ut til fri 

bruk for fritidsbåtfolket Ryfylke. Disse bøyene er en del av KNBF sitt landsdekkende 

bøyeprosjekt på vel 100 bøyer. Med meget god bistand fra Kystvakten ved «KV TOR», 

er det nå lagt ut 11 bøyer. Bøyene er plassert i samråd med Ryfylke Friluftsråd og 

godkjent av kommunene/havnevesen. 
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Det er KNBF Region Sør som nå endelig har fått sjøsatt de fleste av sine 15 tildelte bøyer. I 

fire år han man planlagt hvor og hvordan bøyene skal legges ut. En utfordring har vært både 

å flytte på og legge ut de tunge moringene, som hver veier 2,5 tonn. Men med hjelp av 

Kystvakta, som har kraftig nok kran om bord, ble 11 bøyer lagt ut på to dager i juni. Primus 

motor har vært Paul Ragnar Stranden og Tor Stolt fra regionstyret. God hjelp har de også fått 

i forberedelsene fra Ryfylke Friluftsråd ved daglig leder Hans Olav Sandvoll.  

 

Bøyenes plassering: 

 

   Sted           Beskrivelse  Kommune 

   Lineholmen     Rennesøy kommune 

   Vadholmen            Sluppen på Usken  Sandnes kommune 

   Tingholmen     Sandnes kommune 

   Finnestadbukta    Rennesøy kommune 

   Notholmen            v/ bru til Tjul  Finnøy kommune 

   Økstrafjorden       vest for Bergaholmen Suldal kommune 

   Muslandsvågen    Laksaklubben  Tysvær kommune 

   Toftøy                    Toftøyvågen  Tysvær kommune 

   Vesterøy                Austervika  Tysvær kommune 

   Borgøy                   Øynarvågen  Tysvær kommune 

   Vestre Boken        Drevsund  Boken kommune 

 

Posisjoner kommer senere. Alle bøyene vil bli samlet i en bøyematrikkel med kart. Den vil du 

finne på knbf.no etter hvert. 

 

KNBF Region Sør retter en stor takk til Kystverket og skipssjefene Kenneth Dahl og Jon 

Skålheim og deres hyggelige mannskap på «KV TOR». God sommer og bruk bøyene! Det er 

helt gratis for alle. Bøyene er beregnet for motorbåter opp til 40 fot og noe mindre seilbåter 

grunnet tung kjøl.  

 

Har du spørsmål om bøyene, kan disse rettes til Paul Ragnar Stranden på 

paul.ragnar.stranden@lyse.net . 
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Her er moringer på 2,5 tonn og bøyer på KV Tor klare for utsetting. Tor Stolt i bakgrunnen. 

 



 

Her klargjøres bøyer av Tor Stolt t.v. og Sigve Reime fra regionstyret. 



 

Kystvaktas mannskap tester ut bøye. 



 

Her ser vi første gjest ved bøya i Vadholmen. 


