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TUR KA5   1-3 dager

Det er lett å finne gode leirplasser på Frøya.   Foto: Christine Fichler
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R nordvestenden av Tuvnesvatnet. Fra et båt-
naust er det grusveg til hovedvegen. En annen 
mulighet er nordvestenden av Valavatnet, rett 
ved hovedvegen. Turen kan like godt padles i 
omvendt retning eller bare i deler. Vil du ha en 
kortere kanotur for å ta med deg unger, så er 
Tuvnesvatnet det beste valget.

Tur i vassdragene fra Skardsvåg til Ervika
Smale, lange sjøer hvor strandlinjen utgjør 
klipper, myrterreng og små lune sandstrender, 
venter deg på denne dagsturen. Den har en 
lengde på i alt ca. 10 km på vann og en halv 
km på land. Turen er lite vindutsatt. 
Til startpunktet kommer du ved å ta av til 
venstre fra hovedvegen ved gården øvre 
Skardsvåg. Følg grusvegen et par hundre 
meter til en liten parkeringsmulighet på 
venstre side. Bær kanoen ned til den lille 
myrsjøen. Til Vobsjøen må du bære kanoen på 
en kort, men litt tunggått sti over steinblokker, 
Hold deg rett til venstre for den lille bekken. 
Nyt Vobsjøen som ligner på en canyon og 
fortsett med en litt lengre, men lett bærepas-
sasje til Kjeisvatnet. Du kan trekke kanoen for 
det meste gjennom myra. Videre til 
Storhestvatnet er den lengste bærepassasjen. 
Den er lett den også, og du kan trekke kanoen 

først langs en myrbekk og så videre oppover 
gjennom en myr. Deretter er du på vannskillet 
og nå går det kun nedover. Her, i hjertet av 
Frøya, møter du kysthei-natur  –  bare stein, 
vann og lyng. 
Fra Kjeisvatnets vestre strand er det verdt å ta 
seg en halvtimes fottur opp på Frøyas høyeste 
fjelltopper.  Her får du en storslått utsikt over 
Frøya, havet, øyene omkring, og kystfjellene i 
sørøst. Fra Kjeisvatnet padler du gjennom en 
kløft til Korsvatnet. Finn så den lille bekken 
og trekk kanoen til høyre for bekken litt bratt 
nedover til Årlidalsvatnet, en nydelig sjø med 
klipper og litt skog. Videre til Ærvikvatnet går 
det langs en bekk og kanoturen slutter ved en 
liten demning ved nordvestenden av Ærvik-
vatnet. Hele turen er lettest til å gjennomføre i 
samme retning som beskrevet.

Kart: 
1:50 000 Nord-Frøya, Hitra og Sør Frøya. 

Kanoutleie ved Frøya Kystcamp, Flatval

Overnatting i hytter eller telt. Ta kontakt med 
turistinformasjonen på Frøya (Sistranda) om 
muligheter. 

Christine Fichler 

Kanoturer på Frøya 
Kysthei, steinur og vann 
finner du på Frøyas indre, 
som er en øy vest for utløpet 
av Trondheimsfjorden. 
Turstier er få, men isteden-
for et nettverk av større og 
mindre innsjøer som innbyr til kanoturer. 
Det er stort sett korte avstander mellom 
sjøene og du kan bære eller trekke kanoen 
etter deg i myrterreng. Det er fristende å 
knytte turene sammen med etapper på 
havet, men vindstyrken kan øke rask her 
ute og dette kan gi utrivelige, om ikke 
 farlig høye bølger. Turene eller deler av 
turene er velegnet for barnefamilier. Barn 
fra 6 årsalderen vil ha glede av å padle 
selv i følge med en voksen.

Til Frøya kommer du deg med hurtigbåt. 
Det er likevel å anbefale å reise med bil for 
de som har tilgang på det. Kjør til Orkanger 
og videre mot Hitra. Det er nå fergefri veg-
forbindelse til Frøya ved undersjøiske
tunneller. 

Tur i vassdragene rundt Kjerkedalsvatnet
Området passer for både dags- og helgeturer 
gjerne også med telt i kanoen. Turområdet 

består av fire store sjøer med en lengde på i 
alt 15 km: Langvatnet, Kjerkedalsvatnet, 
Tuvnesvatnet, og Valavatnet. Bærepassasjene 
fra Langvatnet til Kjerkedalsvatnet såvel 
videre til  Tuvnesvatnet er kun et få titalls 
meter og lette. Litt tyngre er det å komme 
seg opp til Valavatnet. Turen på 
Kjerkedalsvatnet er vindutsatt. En fin plass å 
starte turen er ca. 1 km sør for Sandvik. Der 
kan du sette kanoen på vannet rett ved siden 
av hovedvegen. Derifra padler du langs et 
smalt vassdrag gjennom en nydelig liten can-
yon ut til Kjerkedalsvatnet. Videre til andre 
siden av Kjerkedalsvatnet, inn i sundet og 
bær kanoen over til Langvatnet. Se etter 
skjæringen av en myrbekk på nordsida etter 
ca. 300 m, der finner du skjell i jorda, avsatt 
for flere tusen år siden, den gangen da Frøya 
var under havoverflaten. Ta nå turen videre 
rundt Langvatnet, der finner du klipper, 
skjær, små strender og myr. Tilbake på 
Kjerkedalsvatnet er det hytter på nordsida, 
og noen større øyer langs sørsida. 
Overgangen til Tuvnesvatnet er i en lun dal. 
På Tuvnesvatnet finner du fine øyer og litt 
skog her og der. Det er vel verdt å stoppe og 
kaste ut fiskekroken. Er det grunt vann, så 
send gjerne ungene (om du har noen med 
deg) ut for å vasse og lete etter skjell på 
sjøbunnen. Disse ligger igjen fra tiden da 
dette var hav. Et fint sted å avslutte turen er 
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Mulige start- og sluttsteder. Bærepasasjer. 


