
PADLEKLART 2013
I padlekartet for 2013 er det tegnet inn en del forslag til padleruter i Kristiansands 
skjærgård. Ingen dag er lik på havet, og det er spesielt vind og bølger som skaper 
variasjonen. Derfor har vi valgt å sette inn noen varseltrekanter på kartet. De er beskrevet 
mer utførlig nedenfor, i tillegg til at leirplasser (grønne sirkler) og parkeringsplasser (svarte 
sirkler) er beskrevet. GOD TUR!

VARSELTREKANTER:
Flekkerøya: Syd av Flekkerøya er det urent farvann og eksponert helt til Danmark. 
Dermed er det krevende farvann ved vinder fra SØ til SV, men en fantastisk tur i godvær.
Bragdøya: På østspissen av Bradøya blir det veldig spesielle pyramide-bølger ved vind 
fra SØ (fra 8-10m/s)
Otra: Ved utløpet av Otra er det grunt, og strøm mot sydlige vinder gir bølger. For å unngå 
disse kan en padle litt opp i elva før en krysser Otra, men OBS sterk strøm - særlig om 
våren.
Dvergsnes - Odderøya: Langt kryss. Medstrøm fra Odderøya, kan bli langt mot slutten 
andre veien hvis Otra har mye strøm.
Korsvikfjorden: Kan fort gå hvit på ettermiddagene når solgangsbrisen kommer rundt på 
SV.
Odden ved Dvergsnes: Her kan det være krevende på sydlige vinder over 7-8 m/s.
Grønningen: Svært eksponert farvann, selv om det er bare et kort stykke.
Kvåsefjorden: Grumsete farvann og eksponering helt til Danmark gir urolige sjø her ved 
vinder fra S/SV

SJØSETTING/PARKERING
Flekkerøya: Flekkerøya kajakklubb (egner seg kun for sjøsetting).
Møvig: Egner seg fint både til sjøsetting og parkering
Sentrum: Nodeviga ved kajakklubben i Kristiansand. Bare sjøsetting. Også fin sandstrand 
innenfor Hartmanns brygge.
Dvergsnestangen: Ved Kristiansand Feriesenter på Dvergsnestangen er det fin utsetting 
og parkering. Ta kontakt i resepsjonen for tilltalse/betaling.
Skudeviga: Fin plass for sjøsetting - se oppslag for parkering.
Kvarenes: Fin sjøsetting og plass til parkering. Friområde.

UTVALGTE LEIR/RASTEPLASSER
Tjamsøya: Flott sted med plass til mange telt. Buldring i nærheten.
Biskophavn/Flekkerøya: Fin liten bukt med plass til et par telt. Sandstrand.
Møvig: Fint friområde med sandstrand. Kun rasting.
Bragdøya: Fin bukt med sandstrand ved Bragdøya Kystlag. Også et roligere område 
lenger øst ved utløpet av kanalen.
Dybingen: Nydelig øy med plass til flere telt rett ved sentrum.
Smedholmen (Paraplyholmen): Plass til flere telt litt inn på øya, en flott plass!
Lyngøya: Også et fint sted for rast.
Prestøya: Sandstrand, gress, WC og teltplasser litt inn på øya.
Dvergsøya: Store områder med gress og flere WC. Plass til mange telt.
Vestre Randøya: Flere fine bukter med plass til telt. Sandstrender og WC.
Østre Randøya: Café i Ø på sommeren. Nydelig bukt med sandstrand, teltplasser og WC 
helt i syd.
Kvarenes: Mulighet for både telting og rast. Sandstrand.


