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Portør ligger åpent til ved havet
med utsikt til holmene utenfor og
sørlige del av Jomfruland.

Tviskjær

Jomfruland
nasjonalpark

Portør lies open to the sea, with a view
of the nearby islets and the southern
part of Jomfruland.
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Utenfor Portør er det mange grunner og skjær og og lenger ute går
moreneryggen Raet parallelt med kystlinjen. På sjøbunnen er det
tareskoger som er viktig for livet i havet. På flere av holmene er det
fine svaberg som er skuret ned av isen og polert av havet.
På Styrmannsholmen finnes en av de østligste kystlyngheiene
i landet. Tidligere gikk det beitedyr der. Portør har en spesielt
god havn som har blitt brukt opp i gjennom tidene, noe Snorres
kongesagaer forteller om. En trebåt fra ca. 1660 som er den eldste,
kjente båten med seil i lengderetningen er funnet i Gamle Portør
havn. Tidligere var det losstasjon, tollstasjon og losjier i Portør.
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There are many shallows and skerries off of Portør, and farther out the Raet
moraine runs parallel to the shoreline. On the seabed there are kelp forests
that are vital for ocean life. On several of the islets there are nice slopes
of naked rock (known in Norwegian as svaberg) that have been eroded
by glacial ice and then polished by the sea. One of Norway’s easternmost
coastal moors can be found on Styrmannsholmen, where farm animals
once grazed. Portør has a particularly good harbour that has been used
throughout the ages, as already recorded in Snorri Sturluson’s thirteenthcentury sagas of the Norwegian kings. A wooden boat from around 1660,
which is the oldest known fore-and-aft-rigged vessel, has been found in
Portør’s old harbour. There used to be a pilot station, customs post, and a
lodging house in Portør.
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