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Kanotur i Nidelva

Svean bru - Tanem bru
Padlestrekning ca. 5 km, alternativt 10 - 12 km, på rolig og familievennlig elv.
Nidelva flyter stille og rolig de ca. 4,5 km mellom Svean bru og Tanemsbrua i Klæbu.
Traseen kan padles fra bru til bru, og medstrøms tar det under enfime.Motstrøms tar
turen minst dobbelt så lang fid, og padles det begge veier blir det en bra kveldstur. Det
er også mulig å padle et stykke oppover fra Svean bru. Padles det nedenfor
Tanemsbrua må en være oppmerksom på Fjæremsfossen og inntak Ul kraftstasjonen.

Adkomst:
Del er kanouilcie ved Svean, så det er mulig å
foreta cn slik tur ulen egen kano eller bruk av
bil. Adkomst lil Svean kan skje både med bil,
buss eller sykkel. Skal del brukes egen kano,
evt. bare padles en vei, vil det være nødvendig med bil.

I«Skdlmg-Magazin» fra 1864 skildres den .stilleflyiende delen av Nidelva mellom Svean og
Tanem som et svært idyUiskparti. Her kalles Svean-områdef med den karakteristiske øya midt i
elva for «Paradisbakken». og paradisisk kan det fortsatt være her både for ørrelfksker og kanopadler
*

Farlige parfier:
Det er ingen fariige partier på denne strekningen. Det er strøm, men den er glatt og fin,
og traseen egner seg godt for nybegynnere.
Unngå likevel å komme i kontakt med eventuelle trær som ligger/henger ulover vannet,
del er en god regel i all elvepadling. En drøy
km nedenfor Tanemsbrua ligger Fjæremsfossen og inntaket til kraftstasjonen. Slike områder er det best å ligge unna med kano. For
dem som likevel padler nedenfor Tanemsbrua, kan gården Krokan på høyre side nedstrøms kan være et varsel om at del er på tide
å snu. Nidelva er isfri del meste av året. For
padling i den kalde årstid; husk at ingen klarer
å svømme særlig langl i iskaldt vatn. Bruk
flytevest og hold deg langs land!
Kari: Kart 1:50 000, 1621 IV Trondheim. Av
sikkerhetsmessige grunner bør det ikke padles
nedenfor Tanemsbrua i det hele tatt ulen
detaljert kart.

an, og her finnes el utmerket svømmebasseng
i friluft og i det siste også kanouilcie. Til tross
for at det nok er blilt en god del folk her, kan
en likevel nyte stillheten på elva med cn kano,
og motorisert ferdsel er forbudt. Turen er
svært godt egnet for nybegynnere og småbarnsfamilier. Bortsett fra eventuelle perioder
på våren når det slippes overskuddsvaln ul
over Hyltfossen, og det er sjelden, er ikke
strømmen sterkere enn al du lett også padler
motstrøms på denne strekningen. Del betyr al
du også kan starte kanoturen fra Tanemsbrua.
Beste plassen for sjøsetting er her ved det
oppsatte toalettet på østsida av elva. Det er
også mulig å padle el stykke ned for Tanemsbrua, men her møter du snart Fjæremsfossen
og inntaket lil kraftstasjonen. Her bør en holde seg langt unna, i alle fall dersom en ikke
har med kart. En kan derfor godt ha som regel
at en ikke padler nedenfor Tanemsbrua. Fra
Svean kan du også padle et stykke oppover

•Hiren:

Svean friluftsområde er tilrettelagt for ulike
friluftsaktiviteter. Det går bussrute forbi Sve-

mot Løkaunet kraftstasjon. Like oppafor Svean bru ligger Moøya, en av det få øyene i Nidelva. Her oppe er det svært stille og fredelig.
Ovenfor fossene er Nidelva av landets absolutt beste ørretelver. Særlig ved Svean er fiskemiljøel påfallende. Og ferdes du en julidag
fra Svean og nedover mol Tanemsbrua er du
garantert å treffe fluefiskere. Vis derfor hensyn og unngå å padle reit forbi spissen på fiskestanga. Fiskekort for strekningen fås kjøpt
på aktuelle steder i byen og på forretninger i
Klæbu.
Til tross for at elva går midt gjennom Klæbu
og du ser hus og boligfell fra elva, er den ganske skjermet. Elva er næringsrik og sfilleflylcnde, med mye mal for fisk og fugl. Fuglelivet er rikt, spesielt småfugl, ender og vadefugl. Og på en forsommerkveld når rugda
trekker, er del lett å la lankene fiy...
Lars Løfaldli/Teije Klokk
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