
Registreringsskjema - Kartlegging ro- og padleruter

Kommune: Alver Døme Alver kommune Treng meir info
Informasjon til ruteskildring Informasjon til gradering Tilretteleggingsbehov

Rutenr. Startpunkt rute Målpunkt rute Utsetting/ilandstiging Parkeringsmoglegheiter Offentleg transport
(avstand)

Moglegheit for lån/leige av
kajakk/båt

Toalettfasiliteter Overnattings-
moglegheiter

Sjåverdigheiter Friområde/badepl
assar

Naturverdiar/
verneområde

Butikk Andre kommentarar Farvatn
(beskriving)

Rutelengde Molglegheit for
landing (ilandstiging
undervegs)

Kryssing av
opent
farvatn

Strøm Vind og
bølgehøgde

Eigen
vurdering
Gradering

Infotavle/
merking

Betring utsetting Universell
tilkomst

Utbetring
parkering

Toaletter Overnatting Anna type
tilrettelegging

DØME: 101 Herdlevågen Herdlevågen Flytebrygge ca. 10 p-plassar ved kaia,
ingen tidsbegrensing

Busshaldeplass ved
Herdlevegen, 100m frå
kaia.

Moglegheit for leige av kajakk
og kano ved Herdla Museum
(https://herdlamuseum.museu
mvest.no/norsk/turar-og-
aktivitetar/)

Toalett ved Herdla
Museum. Utedo på
Skarvøy

Padlehuk,
grindverksbygg og
mange fine
telplassar på
Skarvøy

På Skarvøy kan ein sjå
ruinar og krigsminne frå
kystfortet som var på øya.
Hedrdla museeum er og
verdt eit besøk om ein er i
området.

Skarvøy er eit
statleg sikra
friluftsområde
som blir drifta av
Bergen og Omland
Friluftsråd.

Fuglefredningso
mråde rundt
Herdla (sjå
avmerking på
kart)

Herdla
Landhandel

Kryssing av farlei
Herdlefjorden

Behov utsettingsbrygge
eigna for kajakk

Stenekaien, Lindås Stenekaien Frå sjølinje. Treng
tilrettelegging.

Ca. 4-5 offentlege
parkeringsplassar på kaia,
inga tidsavgrensing

Busshaldeplass
v/Lindåshallen, 750m frå
kaia.

Nei Nei Treng meir info Lindåsslusene og
Kvalvågneset

Ikkje kjend Nei Behov Flytebrygge
m/rampe for kajakk

Behov Behov Usikker på
behov

Treng meir
info

Vallevika, Seim Vallevika Strand Stor offentleg
parkeringsplass 150m frå
utsetjingsstad, inga
tidsavgrensing

Busstopp v/ Vollom kryss,
like ved friluftsområdet.

Nei Ja I Vallevika på
friluftsområdet

Bøkeskogen Badeplass. Ikkje kjend Nei Ok Flytebrygge
m/rampe for kajakk

Behov Ok Ok Teltmoglegh
eiter i
Vallevika

Vikanes Vikanes Flytebrygge Offentleg parkering Busshaldeplass ved Vike
camping

Nei Nei Treng meir info Treng meir info. Ikkje kjend Nei Behov Privat Privat Behov Usikker på
behov

Treng meir
info

Toskavegen, Manger Dagsturhytta "Sjøbua", Byngja Frå badestrand Ca. 4-5 parkeringsplassar
på vegavstikk like ved
utsetjingsstad

Nei Nei Treng meir info Dagsturhytta "Sjøbua",
Byngja

Ikkje kjend Nei Tilkomst til dagsturhytta
"Sjøbua", Byngja

Behov Flytebrygge
m/rampe for kajakk

Behov Behov Usikker på
behov

Treng meir
info

Alverstraumen kai v/Solholmen Alverstraumen kai Flytebrygge Ca. offentlege 6-7
parkeringsplassar ved
utsetjingsstad, inga
tidsavgrensing

Busstopp langs veg, 150 m
frå kaia

Nei Nei Treng meir info Garveriet på Ytre Fosse Ikkje kjend Nei Kan vere ein del
båttrafikk også
rutegåande

Behov Behov Behov Behov Nei Treng meir
info

Skjelanger Skjelanger Strand Privat. Skjelanger kai,
v/utsetjingsstad

Nei Nei Padlehuk Io,
Skarvøy, Ystøy.
Teltplass på mindre
øyer.

Skjelanger fort Ikkje kjend Nei Behov Ok Behov Behov Nei Padlehuk
Skarvøy og
Ystøy

Storevika, Vikebø Storevika Slipp Stor privat parkeringsplass
ved utsetjingsstad

Busshaldeplass ved
Rosslandsvegen, 450m frå
kaia.

Nei Nei Padlehuk Io,
Skarvøy, Ystøy.
Teltplass på mindre
øyer.

Eldsfjellet med
dagsturhytta "Eldsbu"

Ikkje kjend Nei Privat Privat Privat Privat Nei Padlehuk Io
og Skarvøy

Storavatnet v/Rossland skule Hestnes Flytebrygge Stor offentleg
parkeringsplass ved enden
av skulen. 50m frå
utsetjingsstad.

Busshaldeplass ved
Rosslandsvegen, 450m frå
flytebrygge.

Moglegheit for leige av kano frå
Nordre Holsnøy IL

Nei Teltplassar på
holmer i
Storavatnet. T.d.
ved Nedre Skjevlo

Kulturminneinformasjon
ved Nedra Skjevlo

Ikkje kjend Nei Behov Rampe for kajakk Behov Ok Usikker på
behov

Teltplassar
på holmer i
Storavatnet.

Nesvatnet, Manger Nesvatnet Vasslinje eller baderampe Stor offentleg parkering
ved Radøyhallen/Radøy
ungdomsskule

Busshaldeplass  i Manger
sentrum, 500m frå vatnet.

BUA Manger Ja På øyer i vatnet. Lite av dette. Badeplass. Ikkje kjend Manger senter,
850m

Behov Rampe for kajakk Behov Ok Ok Treng meir
info

Flatøy Flatøy Frå sjølinje. Treng
tilrettelegging.

Ca . 10 offentlege
parkeringsplassar like ved
utsetjingstad.

Busshaldeplass ved
Ådlandsvegen, "Litlebergen
nord", 100m frå
utsetjingsstad

Nei Nei Teltmoglegheitar
på Håøy.

Håøy, krigsminner,
Håøytoppen

Ikkje kjend Nei Behov Behov Behov Behov Usikker på
behov

Teltmoglegh
eitar på
Håøy.

Badevika, Frekhaug Badevika, Frekhaug Strand Stor offentleg
parkeringsplass 600m
unna. Mindre park.plass
150m unna.

Ja BUA Frekhaug Ja Teltmoglegheitar i
Badevika.

Meieriet, tur til
Storeknappen (162 moh.)
med god utsikt

Badeplass. Ikkje kjend Frekhaug
senter, 900m

Behov Rampe for kajakk Behov Ok Ok Teltmoglegh
eitar i
Badevika.

Spesifisering av kartleggingstema:

Rutenummer: kvar rute må ha eit eige rutenr. Om det er fleire ruter som startar frå same startpunkt, kan det vere hensiktsmessig med to (eller fleir) sifra rutenr, der eit tal står for startpunktet og eit for ruta.

Startpunkt: Namnet på staden/området der ruta startar frå. T.d. Herdla kai (markerast i kart)

Målpunkt: Målpunktet kan vere det same som startpunktet, eller eit anna målpunkt avhengig av opm det er ein rundtur eller ei rute som går frå A til B.

Utsetting/ilandsetting: Her beskrivast korleis utsetting og ilandstiging skjer, td. Frå brygge, via utsettingsrampe, fra strand etc.

Parkeringsmoglegheiter: avstad frå næraste parkering til utsettingspunkt, offentleg eller privat parkering, kor mange bilar er det plass til, kor lenge kan ein stå, HC-parkering? (markerast i kart)

Offentleg transport: avstand til næraste haldeplass (om aktuelt) (markerast i kart)

Moglegheit for lån/leige: er det utleigarar eller utlånsordningar i nærleiken, kor tid er det i så fall mogleg å leige/låne båt/kajakk?

Toalettfasilitetar: Skilje mellom WC og utedo. Universelt utforma toalett. (markerast i kart)

Overnattingmoglegheiter: Kva moglegheiter er det for overnatting undervegs på ruta? Teltplassar, kystleihus, padlehukar etc. (markerast i kart)

Sjåverdigheiter: Kulturminne, interessante stader, geologiske formasjonar etc. som ein kan sjå undervegs på ruta. (kan markerast i kart)

Friområde/badeplassar: eks. statleg sikra friområde eller tilrettelagte badeplassar (markerast i kart)

Naturverdiar/verneområde: Er det fuglefredingsområde eller andre naturverdiar som ein må ta eit særskilt omsyn til?

Butikk: er det molgeg å handle mat og drikke undervegs?

Andre kommentarar: anna som kan vere aktuelt å opplyse om i ei turskildring, t.d. om det er universelt utforma utsettingsramper/brygger, om ein må krysse farleier eller andre strekk med mykje båttrafikk, om ein kan ro/padle andre variantar av ruta etc. 

For kartleggingstema til gradering: sjå graderingstabell merkehandboka

https://nordreholsnøy.no/portal/arego/club/301/contentcategory/948497054


ja nei


