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Haparanda skärgård
EN DEL AV BOTTENVIKENS SKÄRGÅRD

www.bottenviken.se
www.visithaparandatornio.com
www.bottenvikensskargard.se

Välkommen till
Haparanda skärgård!
Hoppas att du får ut lite mer av din båttur med hjälp av denna karta. Trevlig resa!

5 TORNE-FURÖ

1 SESKARÖ

9 HAPARANDA SKÄRGÅRDS NATIONALPARK

Seskarö är den största och enda ön i

Torne-Furö är naturreservat och en mycket

Haparanda skärgårds nationalpark är Norrbottens

Haparanda skärgård med åretruntboende och

populär ö bland båtfolk. Öns nordöstra

yngsta nationalpark och bildades 1995. Området

landförbindelse via en vägbro. Ön har en gammal

sandstrand har ett bra djup och är därmed

är 60 km2 stort och syftet med nationalparken är

och anrik sågverkshistoria. Mycket av den äldre

lättillgänglig för båtar. På öns nordvästra del

att bevara det unika skärgårdslandskapet som

bebyggelsen fnns bevarad och ger ett pittoreskt

ligger ett fskeläge.

Haparanda skärgård utgör. Den största ön i
nationalparken är Haparanda Sandskär.

intryck. På Seskarö fnns fem vindkraftverk som
ger ön en karakteristisk silhuett sedd från havet.
2 SESKARÖBRON

6 KATAJA
På Kataja ligger Sveriges östligaste punkt. Ön delas

10 SESKAR-FURÖ

mellan Sverige och Finland. Efter Finska kriget

Seskar-Furö är en del av Haparanda skärgårds

Bron till Seskarö är 1 km lång och tillsammans

år 1809 drogs riksgränsen i vattnet mellan Kataja

nationalpark. Ön har fascinerande skogsmiljöer

med några mindre broar förbinder den Seskarö

och den ännu mindre ön Inakari men sedan

som domineras av tall. Innanför norduddens

och ett pärlband av mindre öar med fastlandet.

dess har de båda öarna vuxit ihop på grund av

västra strand fnns stora sanddyner. På ömse sidor

Bron invigdes 1978 och är ett riktigt landmärke

landhöjningen. Riksgränsen korsar den sydöstra

om udden sträcker sig fantastiska badstränder.

för dem som vistas i skärgården.

delen av ön och är markerad med två riksrösen

Öster om fskestugorna fnns fornlämningar,

samt en rågång.

bland annat en labyrint.

3 HAPARANDA HAMN
Haparanda hamn är Sveriges östligaste gästhamn.

7 SKOMAKAREN/SUUTARI

11 HAPARANDA SANDSKÄR

Den är också kommunens största småbåtshamn

Skomakaren också kallad Suutari av

Längst ut i Bottenviken ligger Sandskär, den

och välbesökt av både båtfolk och husvagnsägare.

lokalbefolkningen ligger cirka en mil söder om

största ön i Haparanda skärgårds nationalpark.

Längst ut på piren i det gamla hamnmagasinet

Haparandahamn och är rik på fornlämningar. Ön

Sandskär har varierande naturtyper, allt från

fnns ett museum med byns fskehistoria som

är populär tack vare sina långa sandstränder som

långa sandstränder till aspurskog och här

tema. I byn har både träbåtar och plastbåtar

inbjuder till sol och bad. Båtfolk besöker gärna

fnns många sällsynta växter. På grund av läget

fabricerats.

Norrviken som ger gott skydd för de festa vindar.

lockas många fågelarter till ön under vår- och
höstfyttningen och här fnns också gott om

4 HANHINKARI

8 HEPOKARI

älgar. Sandskär har en spännande historia med

Ön är den mest bebyggda av Haparandas alla

På Hepokari, som ligger i skärgårdens yttre

dokumenterade händelser från 1500-talet. Här

öar och här fnns ett rikt fritidsliv med både

del, fnns en av nordens rikaste fornlämningar

fnns också många lämningar från gamla tider,

stugägare och många besökare. Ön har också

i skärgårdsmiljö. Här hittar man bland annat

exempelvis vrakdelar från en förlist båt och en

två stenlabyrinter.

resterna av ett helt bykomplex tillsammans

liten kyrkogård.

med båtlänningar, en välbevarad labyrint och
gistgårdsrösen. Ön har även en intressant fora.

Haparanda
skärgård

Foto 1, 2 och 3: Per Petterson

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan är ett samarbete mellan Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner.
Vi vill göra vår fna kust och skärgård mer tillgänglig både för dig som bor här och för dig som är på besök.

Haparanda
stad

