
Kanoturer  
Å padle med kano gir en sterk kontakt 
til naturen. Å gli nesten lydløst frem på 
en speilblank vannflate gjennom stille 
og vakkert landskap gir tid og rom for 
ettertanke. Å følge vassdragene på 
kanotur gir en helt annen opplevelse 
enn å gå i de samme områdene. 
Om-rådene langs vatn og vassdrag er 
noen av de rikeste naturområdene vi 
har. 

I Midt-Norge er det nok Femunds-
området som gir de mest varierte og 
spennenede muligheter for kanoturer. 
Men også på de vide vassdragene i 
Nord-Trøndelag og ute ved kysten er 
det muligheter. 

For at turen skal bli vellykket er det en 
del sikkerhetsregler man må forholde 
seg til. Det viktigste sikkerhetsutstyret 
til kanopadling er flytevesten og årene. 
Velg en vest som er myk og behagelig 
og som ikke hindrer kroppens bevegels-
er. En redningsvest som hemmer beveg-
elsene gjør at man ofte ikke orker å ha 
den på. Uansett hvor god svømmer du 
er, klarer du ikke å svømme særlig 
mange meter i litt kaldt vatn uten 
flytevest. På samme måte som sikker-
hetsbelte er påbudt i bil, er flytevest 
påbudt i alle båttyper, deriblant kano. 

Det er en fordel at hver padler har sin 
egen sekk, isteden for mange løse kolli. 
Innholdet i sekken må pakkes i et vann-
tett trekk. Her kan man bruke en søp-
pelsekk som snøres igjen med et tau. En 
vanntett sekk  sikrer ikke bare tørre 
klær den flyter også om kanoen skulle 
velte. Teknisk utstyr som fotoapparater, 
radio med mer pakkes særlig vanntett. 
Forsikringen din dekker vanligvis ikke 
utstyr som er vannskadet, dersom det 
ikke er spesielt angitt på polisen. Ta med 
en øse og en svamp til å holde kanoen 
mest mulig tørr. Fest øsekaret til båten 
med et snøre. Padler du i elver med 

stryk er det klokt å surre fast alt løst i 
kanoen så det ikke forsvinner om 
du velter. 

Ha gjerne med reparasjonsutstyr på litt 
lengre turer. Med "Aluminiumstape" fik-
ser du mindre sprekker og sår. Til større 
skader kan du få tak i egne reparasjon-
sett for glassfiberbåter hos fargehan-
dleren. Reserveåre trenger du på lengre 
turer. Med en øks kan du hogge til en ny 
åre, men denne blir som regel tyngre 
enn en ferdigkjøpt. Kanoen bør ha line 
slik at den kan fortøyes og dras langs 
land på grunne partier. 

Vis ansvar når det gjelder spredning 
av sykdommer. En våt kano som bæres 
fra ett vassdrag til et annet kan spre 
krepsepest og fiskesykdommer. Har 
du fått fisk, skal denne sløyes i samme 
vannsystem som den er fisket. Kanoen 
bør vaskes og soltørkes innvendig og 
utvendig, før den settes ut i et nytt 
vassdrag.

Bøkene «Kanopadling i Norge» og 
«Padling», begge skrevet av Øystein 
Køhn anbefales for dem som skal på 
kanotur. Den først beskriver ulike 
padleturer i Norge.
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