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En kveldstur i kano kan ofte være stemningsfullt.  Foto: Lars Løfaldli
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del av Rogen. Da går det gjerne en dag ekstra. 
Nordvest for Hån ligger det vann og morener 
på rekke og rad i et helt særpreget land-
skap, med flere korte løft fra vann til 
vann, med og uten navn; Uthussjön, 
Krattelsjön og Nybodtjärnen. Fra 
sistnevnte og ned til Rödsjön er det en 
litt lengre bæring, men den er på fin sti. 
I Väster-Rödsjön hekker det fiskeørn, 
forstyrr ikke unødig. En fottur opp på 
Bustvålen gir en utsikt for livet over et sær-
preget landskap Det kan være aktuelt å over-
natte her inne et sted ved Rödsjön. Her er det 
gode leirplasser.

Landtransport fra Rödsjön og over til 
Rödviken i Rogen er litt besværlig. Sørg for 
å finne stien, den starter like ved et lite tjern, 
se etter båter. Men det er verdt besværet, 
Rödviken er et vakkert sted med fine 
badestrender. I Rödviken er vanligvis rolige 
forhold, men når en runder Kläppnäset kan 
en få kraftig vind dersom det blåser fra vest. 
Blåser det sterkt må man selv vurdere hva 
som er forsvarlig. Padleturen videre går inn til 

vest-enden av Rogen og opp til 
utløpet av Reva, som ligger 
akkurat på grensa til Norge. 
Opp til Revsjøen følger en 
Reva, den er idyllisk og flott å 
padle. Kanoen må løftes noen 
meter ved utløpet, for øvrig er 
elva helt uproblematisk og 
uten stryk. 

Fra Öster-Rödsjön er det fint med en  avstik-
ker til Vester-Rödsjön og Skedbrostugan der-
som en har tid. Fra Revsjøen er det mulig å ta 
seg ned i Røa via Styggsjøene. Men siste 

biten, fra Stygg-sjøane til Store Budd-
håen i Røa, gir temmelig kronglete 

bæring  så det er lurt å 
rekognosere litt først. 

Fra Rogen er 
det mulig å ta seg 
ned til Femunden 
langs Røavass-draget, 
men da må en regne med å bære og eventuelt 
fløte kanoen noen strekninger. Nedre deler av 
Røa egner seg ikke for nybegynnere, så det 

anbefales lang bæring/-trilling 
på god sti forbi Røvollen og 
ned i Røosen.Da er det bare å 
vente på båten Femund II 
som tar med kanoer.

Kart: 
1:50 000 Vonsjøen (ny utgave 
dekker også svensk side) og 
Røa. Eller bruk svenske 
Gröna kartan, Lantmäteriet, 
1:50 000 172 A Rogen. 

Lars Løfaldli

Med kano i 
Rogentraktene 
Käringsjøn, Rogen, 
Revsjøen, tilbake eller 
ned til Femund.
For den som ønsker å være i 
Femundsmarka ei uke er dette en fin tur. 
Hele området er særdeles godt egnet for 
kanoturer. Her er det utallige muligheter 
for avstikkere og kombinasjoner med 
fotturer og fisketurer. Her er det gode 
fiskemuligheter. Men husk myggmiddel!
Vi har beskrevet en tur inn til Revsjøen 
og tilbake. Dette kan bli litt snaut for fem 
dager. Og har derfor anbefalt noen aktu-
elle avstikkere og alternative traseer. Går 
ferden ned til Røa (Femund) er det 
muligheter for båttransport til Synner-
vika. Turen egner seg godt for barn, men 
etappen over Rogen kan lett bli litt lang 
og kjedelig for de minste.

Käringsjön på svensk side er et godt utgang-
spunkt. Kjør via Brekken, Funäsdalen til 
Tännäs. På Tännäs Fiskesentrum kjøper du 
kart dersom du ikke har (Gröna Kartan) og 
evt. fiskekort for svenske farvann. Kjør 

videre opp til Käringsjövallen og inn til 
Käringsjöen. Privat veg, parkeringsavgift. 
Vegen var tidligere skrekkelig dårlig, men 
har vært en del "forbedret" i de senere år.

Etter å ha padlet Käringsjöen er det en 
bæreetappe over til Hån, hold rett fram langs 
stien og ikke til venstre, da havner du i feil 
vann. Det er lang kjøring til Käringsjøen fra 
Midt-Norge, så det vil ofte passe bra å over-
natte ved Hån. Dermed kan en neste morgen 
rekognosere litt, gå ned til Rogen og sjekke 
vind og bølger. Videre fra Hån er det to 
muligheter. Enten å bære og dra ned til 
Rogen, og padle Rogen vestover, eller ta rett 
vestover fra Håns nordende. Er det fint anbe-
faler vi å padle Rogen, og via Rødviken og 
småsjøene på tilbaketuren. Det er lettest pga 
besværlig transport fra Rogen og oppover til 
Hån (stigning og blaut myr). Omvendt er 
mye lettere da kanoene kan dras.

Det er raskere å padle Rogen-alternativet, og 
det er en strålende tur dersom været er fint. 
Blåser det skikkelig er det ikke særlig gøy på 
Rogen. Så av og til må en la vindforholdene 
avgjøre trasevalget. Dersom en padler Rogen 
når en Revsjøen på dag to.Ved Revsjøen er 
det flotte leir-plasser, noe som gjerne er et 
problem ellers i den steinete Femundsmarka. 

Alternativet til "Rogen direkte" er småsjøene 
nord for Rogen,  over i Rödviken og vestre Teltleir ved Revsjøen. Foto: Lars Løfaldli


