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Meandere i Tufsinga.  Foto: Vigdis Heimly
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Kanotur i 
Tufsinga-
vassdraget
2 dager fra Tufsingdal handel
til Femunden

Dette er en kanotur som er egnet for 
småbarnsfamilier.  Elva slynger seg rolig 
i et variert og spennende landskap. 
Vassdraget består av en kombinasjon av 
høyfjell, skog, dyrket mark, våtmark og 
spredt bebyggelse. 

Ta toget til Os og videre med buss til 
Tufsingdal, eller med bil om Os. Start fra 
Tufsingdal handel (Fredheim). Elva går par-
allelt med hovedveien gjennom dalen, men 
det er ikke like lett å komme ned til elva alle 
plasser. På turens første del slynger elva seg i 
meandere langs Tufsingdalseskeren som er 
en markert formasjon i terrenget. Det er en 
del hus og beitemark langs elva.  I øverste 
delen av elva er det kun et lite stryk ved 
Sæter. Dette er vanligvis greit passerbart med 
kano. For barnefamilier er det en fin dagse-
tappe å følge elva ned til brua ved Eggset. 

Strykene ved Straumsvollen nedenfor Eggset 

er vanligvis passerbare med kano, men for 
barnefamilier kan det være en fordel å starte 
ved fiskeværet nedenfor strykene neste dag.  
Der nede er det  også satt opp en tavle med 
informasjon om naturreservatet.

Fra Straumsvollen og ut til Femunden flyter 
elva svært rolig.  Det går en traktorvei inn i 
reservatet sør for Brenna, men med unntak 
av denne og fiskebuene er det få inngrep i 
området. Elva er ikke nåbar fra vei på noen 
enkel måte etter Straumsvollen, slik at man 
padler tilbake samme vei  som man padlet ut. 
Landskapet er dominert av våtmark på begge 
sider av elva. Vårflommen gjør at vannstan-
den i Femunden blir ca 1 meter over det nor-
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Tufsingdalseskeren
Tufsingdalseskeren følger østsiden av elva 
fra Eggset i sør til Solvang i nord. Den er ca 
13 km lang og 20 meter bred. Deler av eskeren 
er fredet som naturreservat. Før fredningen 
trådte i kraft er det foretatt en rekke inngrep 
i eskeren, som hus- og veibygging. Eskeren 
er avsatt ved avsmeltinga etter siste istid. 
Den er dannet ved at stein og grus ble avsatt 
i en elv under breen. Finkornet masse ble 
avsatt ytterst mot isen. Denne er nå blottlagt. 
Det er store steiner inne i avsetningen som 
vatnet løp mellom. Eskeren ligger i et område 
med få tilsvarende eskere og har stor kvartær-
geologisk verdi.

Tufsingadeltaet
Utløpet av Tufsinga i Femunden danner et 
stort delta som er naturreservat. Bakgrunnen 
for fredningen er å verne det særpregede våt-
marksområdet og det rike dyre- og fuglelivet. 
Her hekker en rekke vade- og andefugler.  
Man bør derfor ferdes med forsiktighet i områ-
det i hekkeperioden. Området er også viktig 
for trekkfugl. 

Fiske
Gjeddefisket drives med garn og foregår i del-
taområdet så snart isen i elva har gått, og før 
vårflommen. I denne perioden kommer gjedda 
opp for å gyte. Vanlig størrelse på gjedda er 

10-12 kg, men gjedde på 20 kg 
skal være tatt. Fisket foregår med garn. 
Tidligere ble mesteparten av gjedda tørket. 

Sikfisket i Tufsinga har tradisjoner tilbake til 
1500 tallet. De gode fiskemulighetene skyldes 
at sikbestanden i Femunden bruker Tufsinga 
som gyteelv. Fisket foregår med not fra båt. 
Fangsten kan bli opptil 1500 sik i et nottrekk. 
Tufsingdalens fiskevær ligger ved Straumen. 
Mange fiskebuer finnes også i området.

Dyreliv
Det er mye elg og rådyr. Jerv og bjørn trekker 
igjennom området, mens gaupe kan oppholde 
seg i Tufsingdalen i perioder. Langs elva fins 
det bever, mink og oter. Beveren er spesielt 
aktiv og har mange hytter, spesielt i 
Tufsingadeltaet.

Kanouteleie: 
Tufsingdal handel.

Overnatting: 
Tufsingdal handel formidler også overnatting 
og har god oversikt over de mange lokale til-
budene. Det er mulighet for å leie hytter eller 
overnatte på en av gårdene i området.  DNT 
OA har kvarter på Sæter. Eller ta kontakt med 
turistkontoret i Os kommune. 

male. Dette forårsaker at området blir delvis 
oversvømt og får store vannspeil om våren. 

Før elva munner ut i Femunden, er den bare 
adskilt fra innsjøen med et flatt våtmarksom-
råde på begge sider. Elva er nærmest en elv i 
sjøen i 2 kilometer. Her ute er fuglelivet spe-
sielt rikt, og det ses spor etter stor beveraktiv-
itet. 

Kart: 
Nytt turkart 1:50 000 utgitt 2000 av 
Narbuvoll-Tufsingdal utviklingslag fås kjøpt 
lokalt, alternativt 3 kart 1:50 000 Røa, 
Narbuvoll, og Elgå.

Vigdis Heimly

Fra ekspedisjonen ut mot Femunden. Foto: Vigdis Heimly


