
Tänk att få komma till en fi skecamp som har all 
service samlad inom gångavstånd. På Helnessund 
Brygger blir drömmen en verklighet. Följ med på 
en resa till ett genuint fi skeläge med traditioner.
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Intressant område
Helnessund ligger strategiskt till på fastlan-
det med Lofotens mäktiga fjäll som reser sig 
upp i norr. Det är faktiskt inte mer än ca 90 
km till öarna Röst och Vaeröy som man ser i 
horisonten.
Helnessund ligger i ett unikt område med 
fi n natur både på fastlandet och i den stora 
skärgården som består av hundratals öar 
och skär. En klar fördel är att det går att 
fi ska i fjordarna om det skulle blåsa för 
mycket för att gå ut på storhavet. Utomskärs 
präglas området av hundratals intressanta 

”skallar” där det ofta samlas mängder med 
fi sk. På hösten kommer världens största 
bestånd av sill in i Vestfjorden och i dess 
släptåg kommer både späckhuggare och 
vanlig fi sk på jakt efter stimmen.

Fiskecampen
Tänk att få komma till en fi skecamp som har 
all service samlad inom gångavstånd.
På Helnessund Brygger blir drömmen en 
verklighet. Campen ligger precis på bryggan 
där man bor i fantastiskt fi na rum med ho-
tellstandard. I rummen fi nns en egen köks-

Redan vid ankomsten till Helnessund slås man av det genuina fi skeläget.
Redan 1920 startade det första företaget här med fi skhandel. Under åren har det 
byggts bryggor, kajer, lagerhus, handelshus och produktionslokaler där det i dag 
är stor aktivitet med fi skmottagning, forädling och laxslakteri. Idag produceras 
fi skvaror för export till hela världen med Europa som huvudmarknad.

del med all tänkbar utrustning, dessutom 
har man egen toalett, dusch och tvättmaskin 
på rummet.
Vägg i vägg hittar Ni ”Feskerkroa”, en pub 
och restaurang, där det berättas fi skehisto-
rier långt in på natten. Post, bensin, telefon 
och dagligvarubutik fi nner man alldeles 
invid campen.
Vid kajen 50 m bort ligger båtarna och 
väntar på nya utmaningar. Ytterliggare 50 
meter bort anländer ”Hurtigbåtarna” som 
har daglig förbindelse med Bodö.



Fisket
Det fi nns mycket att välja på i området.
Precis utanför Helnessund ligger mas-
sor med små öar med sandstränder. Detta 
område är högintressant för Kveite. Under 
vårt korta besök hade vi inte möjlighet till att 
fi ska riktat efter hällefl undra i någon större 
utsträckning. Men ett riktat fi ske i detta 
område ger med största sannolikhet bra 
utdelning. Några som besökt campen strax 
innan vårt besök hade lyckats borda två fi na 
fl undror. Hällefl undran fi nns bokstavligen 
precis utanför bryggan. Vi fi ck berättat för 
oss att en besökare som fi skat från bryggan 
hade haft kontakt med en större fl undra 
men som efter en ordentlig kamp rivit av 
linan. Så visst fi nns potential i detta område!

Suveräna båtar
Vi har besökt och fi skat på många fi ske-
camper i Norge och standarden på båtarna 
brukar variera rätt kraftigt. Båtarna på 
Helnessund Brygger är toppmoderna. 
Splitternya Öyen 530 med Yamaha 30 hk 
fyrtaktsmotorer med elstart och tilt. Båtarna 
går mycket mjukt även i kraftig sjö och är 
mycket bränslesnåla.

Under helgen i Helnessund så körde vi ca 
150 km båt och det gick inte ens två tankar 
bränsle. Båtarna är också utrustade med 
ekolod, GPS och kartplotter (Garmin GPS 
Map 178C) vilket underlättar fi sket väsentligt 
när man kan nå intressanta grundtoppar och 
kanter på ett smidigt sätt.

Utanför skärgården fi nner man hundratals 
intressanta ”skallar”, grundtoppar, där mas-
sor med fi sk samlas. Under vår resa hade 
vi ett spännande fi ske på dessa ”skallar” 
då blekor i femkilosklassen högg ursinnigt 
på endast 10-15 meters djup. Blekan är en 
mycket stridbar fi sk och det blir en ordentlig 
kamp när de hugger på så grunt vatten.
Helnessund bjuder på ett intressant fi ske ef-
ter många arter. Förutom de vanliga arterna, 
torsk, sej, lubb, uer, kolja, havskatt, bleka 
och långa så hade vi turen att få en hel del 
makrill. Massor med fi n makrill i kilosklas-
sen högg på våra gummimakkar och gav oss 
en rejäl fi ght på lätt utrustning.



Med bil

Från söder: E6 från Trondheim till Fauske 
och vidare till Tømmerneset, där du svänger 
vänster och tar riksväg 835 mot Nordfold. 
Vid Botnen tar du höger och följer skylt mot 
Helnessund. Från Tømmerneset är det ca 78 
km till helnessund.

Från norr: E6 från Narvik och söderut vidare 
till Tømmerneset, där du svänger höger och 
tar riksväg 385 mot Nordfold (som ovan). 
Ca 60-70 km från Bognes färjeläge.

Positioner
Här fi nns en hel del intressanta positioner att ta del av. 

Med fl yg

Flyg till Bodö och hyrbil därifrån. Kör mot 
Fauske och följ den anvisade rutten ovan.
Total körsträcka enkel väg ca 240 km.

Med Hurtigbåt

Varje dag går det Hurtigbåt från Bodö till 
Steigen och Helnessund. Ett mycket effektivt 
och bra sätt att resa från Bodö. Från fl yg-
platsen tar det 5 minuter ner till kajen och 
därefter en timme med båt till Helnessund.

Res hit
Helnessund ligger i Steigen kommun och kan nås på fl era olika sätt.

För mer information och bokning
besök www.dintur.no eller kontakta
Din Tur via telefon +47 74 07 30 00

Andersskallen N67 41.827 E14 31.305 
Brakskallene N67 42.575 E14 24.346 
Flagskallene N67 41.911 E14 20.060 
Flekgrunn N67 43.405 E14 22.088 
Halvorskallen N67 41.959 E14 18.562 
Holmskallene N67 42.186 E14 23.663 
Kamsgrunn N67 38.360 E14 55.402 

Langskallen N67 41.840 E14 29.786 
Megrunn N67 44.485 E14 26.606 
Meskallen N67 40.534 E14 28.829 
Steinbitskallen N67 39.327 E14 31.447 
Utgrunnen N67 41.543 E14 17.296 
YtreRevskallen N67 38.565 E14 23.879


