PADLEGUIDE

Foto: Harald Flå

Vestre Grimevannet - Østre Grimevannet
Kilefjorden - Ogge - Myklandsvatnet
Øyuvsbu/Gaukhei
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Midt-Agder
Friluftsråd

Forord
Padling som aktivitet blir mer og mer populært. Særlig er det salg og bruk av kajakk
som har skutt fart. Da oppstår det behov for å ﬁnne ”perlene”, og informasjon om
hvordan disse skal nås. Hvor kan jeg parkere? Hvor er det ﬁne overnattingssteder?
Slike spørsmål tar denne guiden seg av.
Guiden er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand og Opplands Turistforening
(KOT) og nettstedet adrenaline.no. I første omgantg har vi plukket ut fem padlesteder, men satser på at en ny versjon med ﬂere turforslag vil komme tidlig på høsten.
Kom gjerne med forslag!
Padling er nemlig en fantastisk aktivitet. Her får du rekreasjon, stillhet, nærhet til
naturen, dyreliv, fysisk aktivitet og gode opplevelser servert på dekk (eller i kanoen)!
Det er en aktivitet for alle, og den kan utøves på alle plan. Enten det er dagstur, eller
ukestur. Treningstur, eller bare rekreasjon.
I tillegg til de fem padlestedene, har vi tatt med noen korte artikler. De inneholder
forhåpentligvis litt stoff som kan være nyttig for deg som padler. Vi tar gjerne i mot
tilbakemeldinger. Send en e-post til: lars@verket.no
Vi har ikke anbefalt verken materialer eller kano/kajakk under turbeskrivelsene.
Der det er bæring er det selvfølgelig en fordel med lett båt, og at man har pakket
fornuftig. Tralle til kano/kajakk kan være nyttig noen steder.
Noen av stedene er ganske grunne, det er lett å gå på stein. De ﬂeste båter tåler mye,
men det kan være nyttig med litt reperasjonsutstyr.
La ikke dette hindre deg i å oppleve padlelivets gleder! God tur!
Denne guiden ville ikke sett dagens lys uten Harald Flå hos KOT. Derfor en stor takk
til han. Nils Rune Birkeland – Kristiansands store (men beskjedne) sønn – skal også
takkes for sin lokalkunnskap. Sist, men ikke minst, Ingunn Trosby som har lært meg å
publisere på papir i tillegg til internett.

Lars Verket
Kristiansand 20. juni 2005
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Innholdsfortegnelse
Denne første versjonen av padleguiden for Sørlandet inneholder fem forskjellige
padlesteder. Vi har prøvd å velge ut “perler”, samtidig som vi får vist bredden i padlingen her på Sørlandet. Derfor ﬁnner du både bynære vann, store vann og høyfjellet
presentert.
Vestre Grimevann
Østre Grimevann
Ogge
Kilefjorden
Myklandsvatn
Øyuvsbu - Gaukhei

4
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21

Kartreferanser
I denne padleguiden ﬁnner du eksakte kartposisjoner for utsetting av kano/
kajakk og overnattingsplasser. De er angitt på følgende måte:
32V 0459035 6498464
Dette er et såkalt vegpunkt (waypoint), og kan tastes inn i en GPS. Men, du
trenger ikke GPS, da det også er nyttig kartinformasjon her. Hvilket kart du
trenger er angitt under hver beskrivelse.
Det første som angis er sonebelte – 32V. Ikke ta det så nøye, da hele Sørlandet
er i dette sonebeltet. Neste tallrekke angir nord-syd linjen, altså de vertikale
linjene på kartet. De uthevede tallene, 590 i eksempelet, er de interessante
hvis du har kart. I dette tilfellet skal du beﬁnne deg på den blå streken som er
merket 59.
Neste tallet angir øst-vest linjen, altså de blå linjene som går horisontalt
over kartet. Hvis du skal ta ut på kartet er det 984 som er interessant. Finn 98
streken. Del ruten mellom 98 og 99 i 10 tenkte deler, og gå 4/10-deler inn i
denne (derfor 984). 98 er kilometer, mens 4 er hundremeter.
Hele tallet er bygget opp av først hundrekilometersruter, så kilometer-ruter,
før de tre siste tallene angir meter. Det er bare når du har GPS at hele tallet er
interessant.
Lykke til!
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Klatrevegg
P2/8

Til RV 402

Avstand/beskrivelse:
Fra Kristiansand: ca 35 km
Fra Lillesand: ca 10 km (avhengig av sjøsettingsplass)
RV 402 fra Lillesand mot Birkeland. Ta av mot Grimenes. Flere sjøsettingsmuligheter
både før og etter Grimenes.
Kart:
Lillesand, kartblad 1511 I. 1:50.000
Utvidelser:
Fra Vestre Grimevannet går det kanal over i Østre Grimevannet. Herfra kan du padle
helt ut i Kaldvellfjorden NØ for Lillesand. Noen bæringer. Disse er beskrevet nærmere
i omtalen av Østre Grimevannet.
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Parkering:
Mange P-muligheter, fordi det går vei langs vannet. Et ﬁnt startsted i nordvest er:
32V 0460111 6464580 (merket P1)
I sør har du også et ﬁnt sted rett ved veien:
32V 0461006 6462674 (merket P2)
Lunsj/overnattingsplasser
1. Svaberg
Her kan 2-3 personer overnatte under åpen himmel. Vær obs på vannstand, da hyllen
ligger ganske lavt. Ta høyde for at det kommer en båt i løpet av natten…
32V 0460123 6464137
2. Heller med kjøkken og overnattingsplass
Her har det vært folk før, og det er laget kjøkkenbord/stoler av stein. Her ﬁnner du
også plass til et lite telt, og plass til 1-2 personer under en heller.
32V 0460464 6463927
3. Dette er en ﬁn lunsjplass med mye sol. Steiner er ordnet i ring rundt et steinbord.
Stygg bålplass på svaberg. Her er det dessverre dårlig med teltplass, men lar seg nok
gjøre i lyngen. Derimot er det ﬁnt å bade her.
32V 0460361 6463717
4. Denne helleren er perfekt som lunsjplass på en regnværsdag. På folkemunne heter
den ”Beint kjøkken”. Her er det ikke teltplass.
32V 0460458 6463710
5. Denne lille kollen er perfekt for et lite telt. Ganske usjenert, selv om det ikke er
langt bort til ”fesplassene” på andre siden av vannet.
32V 0460424 6462634
6. Denne ﬂotte odden er helt sikkert hyppig besøkt i sesongen, og den ligger ved vei.
Her er det grill og steinbord. Også plass til mange telt, og et toalett. En liten sandstrand er det også.
32V 0460610 6462533
7. Dette er nok også et populært sted i sesongen, da det ligger enda nærmere hovedveien enn 6. Også her er det bord, sandstrand og plass til en del telt.
32V 0460900 6462579
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8. Her er det enkelt å sjøsette kano/kajakk/båt. Ligger rett ved veien. Også mulighet
for parkering.
32V 0461006 6462674
Rett NØ for dette stedet er det en klatrevegg som Birkeland Klatreklubb har utviklet.
Mange ruter er boltet, og de er lette. Kanskje en tilleggsaktivitet?
9. Lunsjplass ganske nær veien. Teltplass 20 meter opp skråningen. Et ﬁnt sted for de
som vil kombinere padling og klatring. Klatreveggen ligger bare noen hundre meter
unna.
32V 0461033 6462903
Hvitt på kartet: kulturlandskap. Her er det mange teltplasser, men ta kontakt med
grunneier.
Annet
Klatreveggen som ligger øst for vannet kalles ”Gladfjell” i føreren til Birkeland
Klatreklubb. Her ﬁnner du 13 boltede ruter og 14 topptaufester. Vanskelighetsgraden
er komfortabel, fra grad 4-6. Helt til høyre ligger det en diger heller der det er skrudd
på tretak i taket. I følge føreren er dette en gammel treningsrute som ble brukt før
innendørsveggenes tid. Da fyrte man opp bål i helleren mens man klatret!
Føreren for Birkeland ﬁnnes i den gamle Kristiansandsføreren fra 2000, men er ikke
tatt med i den nye Sørlandsførerens om kom i 2005.
Det er derimot feltet som kalles ”6,7 fjellet” (se s. 131-136). Navnet kommer av at
feltet ligger akkurat 6,7 km fra du tar av fra Lillesant på RV 402. Da er du noen hundre
meter sør for Vestre Grimevannet – på østsiden av veien. Klatrefeltet består av tre
vegger: Enerveggen, Toerveggen og Firerveggen. Til sammen er det 28 ruter som er
borreboltet, og graderingen går fra 4 til 7. Med hovedvekt på 5+ og 6, på de to første
veggene – vanskeligere på Firerveggen. De to første veggene er mellom 10-15 meter
høye, mens den Firerveggen er 20-25 meter.
Her er det altså gode muligheter til å kombinere padlingen med klatring!
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Østre Grimevann
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Østre Grimevannet
Avstand/beskrivelse:
Fra Kristiansand: ca 35 km
Fra Lillesand: ca 8 km (Vatne)
Kjør E-18 forbi Lillesand mot Oslo, og ta av til venstre mot Vatne nesten innerst i
Kaldvellfjorden.
Kart:
Lillesand, kartblad 1511 I. 1:50.000
Utvidelser:
Fra Østre Grimevannet går det kanal over i Vestre Grimevannet. Det er også mulig å
padle helt ut i Kaldvellfjorden NØ for Lillesand. Da padler du ut av Østre Grimevannet
i sør og følger kanalen til demning. Her går du opp på venstre side, krysser bekken og
setter ut der vannet stilner etter ca 50 meter. Så kan du padle ned til neste demning.
Her går du opp på høyre side. Så er det først bæring på sti 3-400 meter, før du får
grusvei 3-400 meter. Grusveien passerer først et rødt, og så et gult hus. Ta til høyre
etter det gule huset, og gå ned til elva ved ﬁskeplass nr. 12. Så kan du padle helt ned
og under E18. Ta opp på venstre side, og bær 20 meter ut i havet.
Parkering:
Offentlig vei går helt ned til vannet ved Vatne, helt øst i Østre Grimevannet:
32V 0464809 6462414
Det er antagelig også mulig å parkere og sjøsette helt sørvest i Østre Grimevannet.
Lunsj/overnattingsplasser:
1. Heller. Rett ved masse ﬁne klatrevegger, som ikke så ut til å være gått i nevneverdig
grad. Det er plass til et lite telt ved helleren.
32V 04619z80 6463966
2. Liten sandstrand på en øy. Her er det ﬂere teltplasser 80-90 meter inne i skogen.
Bare følg sti. Stranden ﬁnner du på:
32V 0462565 6463928
Teltplassene ligger her:
32V 0462561 6463821
3. Litt lenger bort på samme øy ﬁnner du en litt større sandstrand, og her ligger et par
teltplassene rett ved stranda. Et fantastisk ﬂott sted. Flott utsikt langsetter øya, der
berget kaster seg ned i vannet.
32V 0462587 6463935
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4. På denne øya er det mulige teltplasser på toppen av øya, men det er ujevnt i
lyngen. Derimot er det plass til 3-5 stk under åpen himmel på svabergene. En ﬁn
lunsjplass:
32V 0463421 6463305
5. Her er det landing på svaberg, og 2-3 små teltplasser. Leiren ligger like i nærheten
av ﬂere mulige klatreutfordringer.
32V 0463177 6462943
6. Liten sandstrand med plass til 2-3 telt.
32V 0463212 6461122
7. Denne leirplassen er på Furuøya, og ligger ved en liten sandstrand. Rett bak stranda
er det en ﬁn teltplass i lyngen.
32V 0463420 6461982
8. En svært idyllisk leirplass, der du kan sette opp teltet på gress! Flott utsyn og
kveldssol. Her er det også ﬁnt å bade.
32V 0464069 6459914
9. Landing på stein/fjell, eller gress i bukta i nordvest. Her er det en stor teltplass
(lavvo), og en mindre på en kolle rett bak.
32V 0463931 6460707
Annet
Det er mange kulturminner og ﬂott turterreng helt syd i Østre Grimevannet. Dessverre ser det ut som om nye E18 vil gå igjennom mye av dette ﬂotte området… Det
henger informasjonstavler nede ved E18. Her er det også en aktiv ﬁskeklubb.
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Padlevett
Her følger noen enkle punkter som kan gjøre padlingen tryggere. Dessuten vil de
føre til enda bedre padleopplevelser:
Husk ﬂyteplagg
Gjør det til en god vane å bruke ﬂyteplagg hele sesongen, både i kajakk og kano.
Både i innlandsvann og langs kysten. Barn bør ha redningsvest, spesielt de som ikke
kan svømme.
Når det gjelder bekledning ellers anbefaler vi ull og vindtett bekledning utenfor.
Omtrent som på fjellet. Det er også viktig å ta mer hensyn til vanntemperaturen enn
til lufttemperaturen.
Tren redning
Har du kajakk er det viktig at du er fortrolig med å gå rundt. Delta gjerne på et
introduksjonskurs – slik at du har det grunnleggende inne. Kameratredning i både
kano og kajakk er morsomt å trene på om sommeren. Enkelt er det også! Det fører til
tryggere padling, og en bedre opplevelse.
Leirbålet
Dessverre er det mange eksempler på uvettig plassering av leirbålet ved disse ﬂotte
padlevannene. Mange steder er det brent bål rett på ﬂotte svaberg, med det resultat
at disse har sprukket. Respekter bålforbudet mellom 15. april og 15. september. Utenom denne perioden SKAL bålet være skikkelig fundamentert, slik at det ikke synes
når leiren ryddes.
Sporløs ferdsel
Det er ikke bare bål som ikke skal synes. Sporløs ferdsel betyr i praksis at ingen skal
se at du har vært der når du drar. Derfor tar du med alt du har hatt med deg inn i naturen hjem igjen. Inntil alle skjønner dette, er det ﬁnt om du tar med engangsgriller
og knuste ﬂasker fra de leirplassene du kommer til. Hvis folk kommer til en ”urørt”
leirplass, er det også enklere å forlate den i samme tilstand.
Nyt stillheten
Padling og stillhet er nært knyttet til hverandre. Kjenn etter hvordan stillhet og
nærheten i naturen fyller deg med ny energi. Ta også hensyn til andre som vil oppleve stillheten ute i naturen.
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Ogge
Ogge er vel det mest kjente padlevannet i denne guiden. Her har du et stort område
å boltre deg på, og massevis av spennende øyer.
Avstand/beskrivelse:
Fra Kristiansand: ca 37 km (Vatnestrøm). I overkant 40 km til Ogge Gjesteheim. Utsetting på østsiden gir omtrent samme avstand.
Kjør til Vennesla fra Kristiansand, og følg så RV 405 til Vatnestrøm. Skal du sette ut på
østsiden tar du øst ved Samkom, og så nordover ved Dalane.
Kart:
Lillesand, kartblad 1511 I og Iveland 1511 IV. 1:50.000. Dessverre deler kartene Ogge
i to. Men, du kan få kjøpt ”Ogge kanokart” på Ogge Gjesteheim. Det er også enklere å
lese, da målestokken er 1:33.333.
Utvidelser:
I nord kan man padle helt til Kristiansand. Da går padlinnge via Rettåna, Fidjetun,
Uldalsåna, Herefossfjorden og helt til byen. Noen bæringer underveis, men stort sett
ﬁn grusvei å trille kajakk/kano på der dette er aktuelt.
Videre helt til Kristiansand

Kartreferanser
De kartreferansene som
har vært brukt som
beskrivelse i Vestre- og
Østre Grimevannet og
Myklandsvatnet er hentet
inn ved observasjon i terrenget.
I Ogge, Kilefjorden og
Øyuvsbu/Gaukhei er de
tatt inn fra digitale kart.
Derfor kan unøyaktigheten ha økt fra ca 15 meter
til mellom 20-50 meter.
Det skulle likevel ikke
være noe stort problem å
ﬁnne frem!
Mer nøyaktige koordinater følger i neste
versjon.
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P6
Til RV 405

Under jernbane, og videre sør
til resten av Ogge på s. 12-13
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Vatnestrøm

Ogge

RV 405

P8

P7/3
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P5

Til RV 405
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P1

1

P2

Sør: Dalane
Vest: RV 405

P3

Parkering:
I Ogge er det mange aktuelle utsettings
og parkeringsplasser. Vi har tatt med 8
her:

Overnattingsplasser
1. I nærheten av jernbanen i sør.
32V 0446691 6473235
2. Tilrettelagt leirplass på stor øy.
32V 0447491 6475963

P1 Helt syd i vannet, kun utsetting.
32V 0446279 6469474

3. Ogge Gjesteheim
32V 0446600 6477255

P2 Også i syd, men med parkering.
32V 0447720 6470607

4. Vestsiden av liten øy.
32V 0447565 6477572

P3 Parkering i sørøst.
32V 0447827 6471822

5. På sørsiden av øy i nord.
32V 0450420 6481719

P4 Parkering i øst – rett over til ﬂott
kanal og øyer.
32V 0448238 6474696

6. Flotte teltplasser helt i nord.
32V 0450235 6482283

P5 Parkering litt lenger nordover på
østsiden.
32V 0448559 6475852
P6 Parkering i nord.
32V 0449907 6480930
P7 Ogge Gjesteheim. Her er det både
mat, overnatting og parkering. I tillegg til
kanoutleie.
32V 0446600 6477255
P8 Vestligste p-plassen.
32V 0446223 6475163
Butikker
I tillegg til mat på Ogge Gjesteheim,
ﬁnner du butikk og kafé i Vatnestrøm
sentrum.
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Kilefjorden
Til Evje
P3

2
RV 403

P2

RV 9

1

RV 9
P1
Øyna

B1
Kile

P4

Sykkelrute 3
3

P5
Til RV 103
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Kilefjorden
Avstand/beskrivelse:
Fra Kristiansand: ca 40 km til Kile.
Følg RV 9 ganske rett nordover fra Kristiansand, skiltet mot Evje.
Kart:
Iveland, kartblad 1511 IV. 1:50.000
Utvidelser:
Den mest aktuelle utvidelsen av denne padleturen er nordover mot Evje. Det er ﬁnt å
padle rundt Øyna, men vi anbefaler da å padle med strømmen i Gåseﬂåfjorden (altså
østover). Dermed rundets Øyna i retning ”mot klokka”.
Parkering/utsetting:
Her er det mange P-muligheter, fordi det går vei mange steder langs vannet. Vi har
følgende tips:
P1 Ved sagbruket:
32 V 0428818 6475807
P2 Ved smal vei. Her er det ﬁne svaberg:
32 V 0429638 6479051
P3 Før brua ved campingplassen:
32 V 0429814 6481318
P4 Bro ut til Øyna:
32 V 0432217 6475325
P5 Litt før du kommer til P4 – helt øst i Gåseﬂåfjorden:
32 V 0434463 6474360
Butikk/kiosk:
B1 Steinutsalg og kiosk. Her er det også god parkering, men ikke så lett å sette ut
kano/kajakk. Derimot en ﬂott p-plass hvis du skal sykle nedover mot Vennesla. Se
under ”annet”.
32 V 0428095 6475257
B2 Campingplass med åpen kiosk i sesongen. Denne er merket som overnattingsplass 2 på kartet.
32 V 0429867 6481230
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Overnattingsplasser:
1. Halvøy
På denne halvøya ﬁnner du ﬁne teltplasser.
32 V 0431058 6477558
2. Campingplass
Her har du enkel sjøsetting på sand, og tilgang til litt mer komfort. Samme som B2
over.
32V 0429867 6481230
3. Gapahuk
I tilknytning til nasjonal sykkelrute 3, er det satt opp gapahuker helt nede ved vannet.
Her er det god plass.
32 V 0430838 6474756
Bæring
Det er en kort bæring på nordsiden av Øyna:
32 V 0430712 6476505
Annet
På vestsiden av Kilefjorden ﬁnnes det en del klatrefelter. Ruter i alle vanskelighetsgrader – både boltet og naturlig. Rutene er beskrevet i ”Sørlandsfører” som kom i juni
2005. Topo kan hentes fra www.sorlandsforer.com.
Dessuten er Kile et ﬂott utgangspunkt for å sykle mot Vennesla. Nasjonal sykkelrute
nr 3 går forbi her. Da sykler du fra steinutsalget, og over moloen helt sør i Kilefjorden.
Så følger ca 8 kilometer med ﬂott og ﬂat grusvei. Traseen er den samme som den
gamle Setesdalsbanen fulgte. Før krigen var det meningen denne skulle kobles sammen med Bergensbanen. Å sykle helt til Vennesla herfra er 30 kilometer langt, og en
utrolig ﬂott tur.
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Myklandsvatn
P1
RV 42
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Myklandsvatnet
Myklandsvatnet er ei perle som består av mange småvann forbundet med trange
kanaler. Her er det virkelig muligheter til å leke Gaus, Roms og Brummen Dahl! Kano
eller plastkajakk anbefales, da det er gode muligheter for å treffe på stein.
Avstand/beskrivelse:
Fra Kristiansand: 76 km
Kjør til Birkenes, og så videre på RV 41 til Hynnekleiv. Her tar du til venstre på RV 41.
Følg denne til rett før Mykland.
Kart:
Mykland, kartblad 1512 II. 1:50.000
Utvidelser:
Ved stor vannføring er det mulig å padle vestover rett sør for leirplassen til
Hynnekleiv leirskole.
Parkering:
Flere P-muligheter rett øst for Mykland. Veien følger Myklandsvatnet 6-700 meter
helt i nord, og der er det ﬂere muligheter for sjøsetting og parkering. Her er det også
en rasteplass med stupebrett. Odden rett etter brua har koordinatene:
32V 0459995 6499731 (merket P1 på kartet)
Lunsj/overnattingsplasser:
1. Her får du din egen øy, og kan velge mellom landing på gress eller svaberg. Det er
3-4 teltplasser på toppen av denne lille og idylliske øya.
32V 0459035 6498464
2. På denne leirplassen er det ﬁne svaberg. Det er landing på stein. Her er det plass til
2 telt med plugger, og ﬂere selvstående telt..
32V 0459533 6496145
3. Her har du en ﬂott sandstrand, og den er ypperlig til lunsj og bading. Telting anbefales lagt til 6, da det er kort avstand til nærmeste hytte. Sjekk iallfall om noen er der
før du slår opp teltet – husk regelen om 150 meter fra bebodd sted.
32V 0459795 6495363
4. Det er litt bratt landing på stein på denne øya. Når du først er komme i land, så
ﬁnner du ﬁne teltplasser på toppen av skråningen.
32V 0459088 6494360
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5. Et idyllisk sted, der du lander på svaberg. Teltene kan settes opp i lyngen, eller på
svaberget.
32V 0459554 6494687
6. Denne sandstranden ligger rett i nærheten av 3, men er litt mindre. Her er det ﬂere
teltplasser i lyngen bak stranden.
32V 0459703 6495436
7. Her ﬁnner du leirplassen til Hynnekleiv Leirskole. De har minst 10 gapahuker i
området, og et stort militærtelt.
32V 0459151 6496628
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Øyuvsbu - Gaukhei
Padleruten mellom turistforeningshyttene Øyuvsbu og Gaukhei foregår i høyfjellet.
Her er du på cirka 900 meter over havet langs hele ruta, og du får skikkelig fjellfølelse. Hva med å kombinere padleturen med litt vandring i fjellet?
Avstand/beskrivelse:
Fra Kristiansand: ca 160 kilometer. Fra Rysstad er det 19,5 km til p-plass nord for Øyuvsbu. Fra p-plass er det drøye 800 meter ned til hytta/vannet.
Fra Kristiansand kjører du mot Evje og videre skiltet mot Hovden. Etter ca 140 kilometer tar du til venstre, over Brokke-Suleskar.
Kart:
Rosskreppfjorden, kartblad 1413 III og Kvifjorden, kartblad 1412 IV. 1:50.000
Utvidelser:
KOT har også en hytte som heter Håhelleren i nærheten. Det enkleste er da å kjøre litt
forbi p-plassen over, og så sette ut i Håhellervatnet. Ved å følge dette sydover kommer en til Kvina, og her er det en ganske lang bæring, før en kommer ned i Rågelori.
Her er det en fantastisk leirplass, ifølge Harald Flå er det Setesdalens ﬂotteste:
32 V 394816 6541654
Hvis du padler vestover i Rågelori kommer du ut i det store Øyarvatnet. Her kan en
padle både sydover, nordover og østover. Øyarvatnet er så stort at det kan være
skummelt her ved vind fra V/SV.
Parkering:
P-plass langs Brokke-Suleskarveien:
32 V 0399294 6544793
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Overnattingsplasser
1. Øyuvsbu
Selvbetjent hytte som tilhører
KOT. Ligger 933 moh. Her er det
totalt 40 senger.
32 V 0398780 6544103

Til p-plass
1

2. Helt ytterst på denne odden
er det ﬂott teltplass og sandstrand.
32 V 0398128 6541037
3. Etter en del småbæringer
kommer en frem til denne
leirplassen med ﬂott gress.
32 V 0398026 6538839

2

4. Sydøst i nordre Monsvatnet
er det en ﬁn leirplass med
sandstrand.
32 V 0397862 6535865
5. Sydøst i søra Monsvatnet er
det også en ﬁn leirplass med
sandstrand.
32 V 0400059 6533376

3

6. Gaukhei
Denne betjente hytta til KOT
ligger 840 moh. Bare betjent
om sommeren, men står åen
hele året. Her er det totalt 42
senger fordelt på ﬂere hus.
32 V 0402442 6531990
4

Til s. 23
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Bæringer
Den lengste bæringen er ned til Øyuvsbu fra parkeringsplassen. Denne er på en snau
kilometer. Så er det 8-9 småbæringer ned til Gaukhei. Denne turen egner seg derfor
best med kano hvis en har med en del bagasje. Bæringene går også enklere hvis man
er ﬂere.

Til s.22

5

6
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Hos oss på Ogge Gjesteheim kan du leie kano til gunstige priser. Vi har
også utleie av hytter, restaurant og salg av ﬁskekort og kanokart. Opplev
Ogge,ett vann med mange muligheter.
For nærmere informasjon om priser
og muligheter kontakt oss på
tlf. 37961803 eller ogge.ka@frisurf.no.
Du kan også se mer på www.ogge.no.

padle,
padle,
padle...
Hos Spieler Sport får du gode tips om alt innen
vannsport og valg av riktig utstyr.
NELO, P&H, RAINBOW, SEA ROVER, BIC SPORT,
STARBOARD, PYRANHA, LENDAL
SpielerSport ligger ved
Lumberkrysset i Vågsbygd
Kirsten Flagstads vei1a
Telefon: 38 06 27 90
spielersport@spielersport.no
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