
Utsetjingsstad Utsetjing Parkering Oppleving på
sjø/vatn

Fasilitetar på land (toalett,
sjåverdigheitar, butikk
osb.)

Merknad (presieringar, forslag til tiltak) Forklaring fargekodar

Anbefalte stader for umotorisert ferdsel på sjø/vatn
Stenekaien Manglar tilrettelegging. Nokre offentlege p-

plassar.
Lindåspollane er eit
område som byr på
mange opplevingar
får sjøen. T.d.
Lindåsslusene.

Butikkar og bensinstasjon i
nær kjøreavstand.

Utsetjingsstad bør utbetrast (t.d. flytebrygge,
kajakkrampe) + skilting av p-plass og ei infotavle
om ferdsel på sjø. Sjå på rom for betre/ytterlegare
parkeringstilhøve.

Vert vurdert som bra.

Risasjøen marina Privat marina på
kommunal grunn, må
avtalast for større
grupper.

Privat/offentleg, må
avtalast for større
grupper.

Lindåspollane er eit
område som byr på
mange opplevingar
får sjøen. T.d.
Lindåsslusene.

Lite av dette. Treng avtale om parkering og utsetjing. Ok, med rom for forbetring.

Kvalvågneset Treng
tilrettelegging/avtale
om bruk.

Treng
tilrettelegging/avtale
om bruk.

Lindåspollane er eit
område som byr på
mange opplevingar
får sjøen. T.d.
Lindåsslusene.

Lite av dette. Treng avtale og tilrettelegging knytt til parkering og
utsetjing.

Noko er ikkje tilstrekkeleg eller
manglar.

Nautevågen Mogleg med utsetjing
frå t.d. baderampe,
eller direkte frå sjølinje.

Offentleg. God plass til
mange biler.

Flotte sjøområder,
særleg nordover mot
Tyborgøy og over på
Masfjordsida.

Flott friluftsområde med
toalett, baderampe, strand
og svaberg. Butikkar og
bensinstasjon i nær
kjøreavstand. Gangavstand
til Steinfjellet, Kolåsfjellet,
Vardefjellet og
dagsturhytta "Vardebu" frå
Sundsbø.

Ikkje vurdert nærare etter
kartlegging.

Vallevika Frå sandstrand. Offentleg. God plass til
mange biler.

Passar fint for
nybegynnarar og
grupper som ønsker
enkel tilgang på sjø
og gode
øvingsforhold.

Flott friluftsområde
tilrettelagt med bord,
benker, toalett, og
sandstrand. Butikk i nær
kjøreavstand. Fine
turmoglegheiter i
nærområdet t.d.
Bøkeskogen på Vollom.

Brusundet Fleire stader ein kan
setje ut, men desse kan
opplevast utfordrande
for enkelte. Enklast
utsetjing frå marina,
men då må ein ha
avtale om bruk.

Fleire stader ein kan
parkere. T.d. sør og
nord for "moloen".
Også mogleg med
parkering ved
båthamn/marina, men
ein må då ha avtale om
dette.

Flott og attraktivt
område, både mot
Lygra og mot Feste.

I området finn ein bl.a.
Lyngheisenteret, Feste
nærkjøp, Musholmane,
Grunnasundet.

Tiltak knytt til utsetjingsstad enten sør for
"moloen" ved tidlegare slipp som kan planerast ut
for kajakker, robåter og anna, eller nord for
"moloen" her må det i så fall flytebrygge på plass
for å kunne sjøsette. Trengs avtale både om
parkering og sjøsetting frå båthamn/marina.

Eknes kai Enkel utsetjing frå
flytebrygge.

Offentleg Fine turmoglegheiter
innover i Eknesvågen
og rundt Eidsnes,
også overt til
Osterøy med
Mjøsvågen og
Kossdalen.

Lite av dette Trengs skilting om p-plass og utsetjing. Tiltak:
toalettfasilitetar

Vikanes Kommunal flytebrygge Offentlege parkering
ved flytebrygga.

Fine turmoglegheiter
til Haukøy, Padøy og
innover mot
Gammersvik,
Stamnes og
Eidslandet.

Lite av dette Trengs skilting om p-plass og utsetjing.

Bøvågen Privat, må avtalast Privat, må avtalast Fine turmoglegheiter
i området, særleg
nordover mot
Marøy, Forsøy og
vidare. Tilkomst til
dagsturhytta
"Sjøbua" på Byngja.

Butikkar og bensinstasjon i
nær kjøreavstand.

Mogleg med tilrettelegging for parkering på
kommunale eigdom (424/197). Trengs avtale om
utsetjing frå marina. Evt. sjå på
utbetringsmoglegheiter på kommunale eigdom
(424/22)

Toskavegen Enkel utsetjing frå
badestrand.

Nokre offentlege p-
plassar v/veiskulder og
opparbeidde områder.
I tillegg ein del private
plassar v/marina.

Fine turmoglegheiter
i området, særleg til
Toska. Tilkomst til
dagsturhytta
"Sjøbua" på Byngja
og til Skageneset.

Butikkar og bensinstasjon i
nær kjøreavstand. Kan
brukast som utgangspunkt
for turar til Austrheim for
røynde padlarar.

Tiltak: kajakkrampe ved Byngja for å sikre tilkomst
frå sjø til "Sjøbua".

Nesvatnet Offentleg Offentleg Fine turmoglegheiter
på vatnet. Særleg
fint område for
nybegynnarar og
lågterskelaktivitet.

Butikkar og bensinstasjon i
nær kjøreavstand.
Moglegheit for lån av kano.

Tiltak: kajakkrampe. Utbetring og tilrettelegging av
området ved Klesvika.

Alverstraumen kai
v/Solholmen

Utsetjing frå
flytebrygge.

Offentleg Sentralt plassert, og
kan vere eit
utgangspunkt for
fleire destinasjonar.
Det er ein del
båttrafikk i området.

Butikkar og bensinstasjon i
nær kjøreavstand.

Parkeringstilhøve bør skiltast (og merkast?) betre.
Same med flytebrygge på staden.

Skjelanger Enkel tilkomst frå stand Privat, må avtalast Turmoglegheiter til
t.d. Herdla og
Skarvøy.

Lite av dette. Trengs avtale om parkering.

Io marina Privat, må avtalast Privat, må avtalast Flott område å padle
i. Nærleik til
padlehuk Io, Skarvøy
og Herdla.

Lite av dette. Trengs avtale om parkering og utsetjing.

Storevika, Vikebø Privat, må avtalast Privat, må avtalast Flott område å padle
i. Nærleik til
padlehuk Io, Skarvøy
+ t.d. Herdla.
Skjerma for vind.
Særleg aktuell for
nybegynnarar og
lågterskelaktivitet.

Gangavstand til Eldsfjellet
og dagsturhytta "Eldsbu".
Ingen dagligvarefasilitetar i
området.

Trengs avtale om parkering og utsetjing.

Storavatnet
v/Rossland skule

Utsetjing frå
flytebrygge.

Offentleg Gode
turmogeglegheiter
på vatn. Ein kan
padle rundturar i
vatnet, eller til
Hestnes

Gangavstand til Eldsfjellet
og dagsturhytta "Eldsbu".
Ingen dagligvarefasilitetar i
området.

Tiltak: uu kajakkrampe for utsetjing v/flytebrygge.

Storavatnet v/Hestnes Utsetjing frå
flytebrygge.

Offentleg Gode
turmogeglegheiter
på vatn. Ein kan
padle rundturar i
vatnet, eller til
Rossland skule

Lite av dette Treng skilting av p-plass + utsetjingsstad. Vurdere
uu kajakkrampe for utsetjing v/flytebrygge.

Badevika, Frekhaug Går ut på strand. Mindre parkeringsplass
på staden tilhøyrande
NH-folkehøgskule.
Større offentleg
parkplass like ved.

Godt eigna for
lågterskelaktivitet
inne i vika, men kan
vere utfordringar ved
bruk til turpadling
pga. båttrafikk og
vindforhold.

Butikkar og bensinstasjon i
nær kjøreavstand.
Turmoglegheiter på land.

Her kan ein setje av kajakk ved mindre
parkeringsplass og parkere på større
parkeringsplass like ved.

Flatøy v/NH
padleklubb

Privat, må avtalast. Privat, må avtalast. Sentralt. Tilgang til
Osterøy, Bergen.
Padleled
Alver/Vestland.
Potensielt framtidig
tilkomst til
kystledhus Håøy.

Butikkar og bensinstasjon i
nær kjøreavstand.

Trengs avtale om parkering og utsetjing.

Litlebergen v/marina Må utbetrast. Kan
opplevast krevjande v/
friluftsområde. Mogleg
utsetjing frå privat
område. Må avtalast.

Mindre offentleg
parkeringsplass
(Smineset
friluftsområde), eller
privat ved marina som
må avtalast.

Sentralt. Tilgang til
Osterøy, Bergen.
Padleled
Alver/Vestland.
Potensielt framtidig
tilkomst til
kystledhus Håøy.

Butikkar og bensinstasjon i
nær kjøreavstand.

Utsetjing bør utbetrast (t.d. flytebrygge,
kajakkrampe) + skilting av p-plass og ei infotavle
om ferdsel på sjø. Sjå på rom for betre/ytterlegare
parkeringstilhøve. Avtale om parkering/utsetjing
med privat båthamn/marina.

Andre stader med mogleheiter for umotorisert ferdsel på sjø/vatn
Rosslandsvågen Ikkje med i lista over pga. utsetjing frå

Stekkevikvegen.
Fløksand Området på sjø har få sjåverdigheitar.
Holmeknappen Området på sjø har få sjåverdigheitar.
Haltejohansvika Ikkje med i lista over pga. utsetjing frå "Badevika"

ved området Vardenappen på Frekhaug.

Krossnestranda Ligg tett på andre aktuelle utsetjingsstader.
Knarvik kai Området på sjø har få sjåverdigheitar. Kan vere

utfordrande med utsetjing av t.d. kajakk.
Leiknes kai Området på sjø har få sjåverdigheitar.
Hjelmås kai Treng tilrettelegging og avtalar på fleire plan. Kan

vere aktuelt for enkelte etter avtale med privat
eigarar.

Romarheim Ein del private tilhøve der ein treng avklaring eller
eigne avtalar.

Hosøy Treng tilrettelegging og avtalar på fleire plan. Kan
vere aktuelt for enkelte etter avtale med privat
eigarar.

Vettastø Kan vere attraktivt område for enkelte padlarar.

Rossnes Utfordrande med parkering og sjøsetting.
Knarrevik nord Utfordrande bl.a. med parkeringstilhøve.
Feste Enkelte tilhøve kan vere utfordrande. Mykje er

privat eigd.
Nappane Området på sjø har få sjåverdigheitar.
Kvamsvågen Ikkje med i lista over pga. utsetjing frå

Alverstraumen kai v/Solholmen. Bør vurderast
betre skilting av parkering og
utsetjingsmoglegheiter i området.

Sæbøvågen Enkelte tilhøve kan vere utfordrande. Mykje er
privat eigd.

Isdalstø kai Området på sjø har få sjåverdigheitar. Kan vere
utfordrande med utsetjing av t.d. kajakk. Er også
tilgjengelege områder for utsetjing på Flatøy og i
Alverstraumen.

Hundvinsvatnet Sentral utsetjingsstad for Lindåsvassdraga. Kan
vurderast for plassering i "anbefalte stader" i
framtida.

Vågseidet, Eidsvatnet Kan vere attraktivt område for enkelte padlarar.

Æsevatne Kan vere attraktivt område for enkelte padlarar.

Fammestad Kan vere attraktivt område for enkelte padlarar.

Rossneset Kan vere attraktivt område for enkelte padlarar.

Uttoskavågen Fin å sjå frå sjøsida.
Hallandsvatnet Avgrensa parkering. Passar for mindre grupper.


