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FRILUFTSLIV

HELTID: Lars Verket padler cirka hundre dager i året. Han holder foredrag, skriver og informerer på andre måter. I vår skal han kartlegge padleforholdene i Dalane. Foto:
padleguiden.no

Opplev Dalane på vannet
Kjøp deg kajakk eller kano
og gled deg til en ny
padleguide for Dalane.
EGIL MONG
egil@dalane-tidende.no 4000 8533

Dalane friluftsråd ønsker at flest mulig skal
oppleve padlelivets gleder. Distriktet har
mange store vann og vassdrag velegnet for
denne type friluftsliv. Når så Lars Verket, heltidspadler og friluftsmann langt over gjennomsnittet, skal lage guiden, blir det temmelig sikkert en trykksak med mye kjekk og nyttig
lesing.
Friluftsrådet har satt opp en oversikt over
de vann og vassdrag som skal bli med i guiden.
Lars Verket skal bruke våren til å gjøre seg
kjent med dem. Sørlendingen har satt av tid
fra midten av mars til ut mai. Da skal han
saumfare Dalane i kajakk på jakt etter innholdet til padleguiden.

Tett program

skal de få spennende opplevelser på en enkel
og rimelig måte.
– Det er utrolig mye livskvalitet, folkehelse
og opplevelser å hente gjennom padling. Jakten på det gode liv kan starte i kajakken, sier
Lars Verket.
To havstrekninger og ni vassdrag, samt flere
store vann skal kartlegges. Ved kysten er det
området rundt Eigerøy og strekningen fra Jøssingfjord til Nesvåg som skal være med i padleguiden.
Dalane friluftsråd har også plukket ut Eidsvatnet og Steinsvatnet, Eigelandsvatnet og
Nodlandsvatnet, samt Kjervallsvatnet og Revsvatnet. Dessuten Hellelandselva i Eigersund. I
Lund ligger vassdraget, som består av Lilandsvatnet, Godvatnet, Navrestadvatnet, Løgen og
Drivdalsvatnet, samt Lundevatnet, Teksevatnet og Bilstadvatnet, og venter på Lars Verket.
I Sokndal skal han padle på Spjodevatnet, Mjåvatnet og Fossvatn, samt Eiavatnet, Barstadvatnet, Heigravatnet og Kverven.

Vann og vassdrag

Også Bjerkreim har mye natur å tilby. Ørsdalsvatnet er av enkelte utropt som temmelig
utfordrende siden det er langt og smalt og
omgitt av høye fjell på begge sidene. Her kan
det fort blåse opp. Og i løpet av kort tid endrer
forholdene seg. Men Ørsdalsvatnet har også
en mektig natur og flotte steder å stige i land.
Og når godværet er over oss, er Ørsdalsvatnet
perfekt.
Bjerkreim har også flere andre store vann,
blant andre Byrkjelandsvatnet. Også Mellomstrandsvatnet, Oslandsvatnet, Røyslandsvatnet, Indre og ytre Kydlandsvatnet, Fuglestadvatnet og indre og ytre Vinjavatnet kan vente
besøk når Verket skrider til verket.
Sør i Dalane, eller helt over i Agder venter
Sirdalsvatnet, Loga, Grisefjorden, Selura og
flere områder ved Flekkefjord.

Innspill
Lars Verket er spent på hva som møter ham i
Dalane. Han er i full gang med å kartlegge, men
er mottakelig for innspill og tips om hva han
kan finne. Dalane friluftsråd har gitt ham en
ganske god oversikt over hellere og varder som
ligger nær rutene. Disse vil han ta med i boka.
– Jeg tenker at denne guiden blir litt forskjellig fra de andre siden jeg kommer til å lage
turforslag på land for de som vil kombinere
padling og fottur. Her er tydeligvis mange

– Jeg gleder meg til å starte opp. Dette er et helt
nytt område for meg. Jeg kommer til å jobbe
temmelig intenst i vår for å bli ferdig til deadline, forteller Lars Verket.
Han vil ha folk opp i kajakker og kanoer. Her

Eiavatnet er et av de mest populære vann i
Dalane for padling. Her er rikelig med holmer,
øyer og bukter. Langs dette vannet er det
mange steder som er velegnet for rasting, telting og bading. Eiavatnet er også lett tilgjengelig.

ØRSDALSVATNET: Økt fokus på padling i
Dalane kan kanskje medføre litt bedre
tilrettelegging. Her sliter tidligere
Bjerkreim-ordfører Asbjørn Ramsli med å
komme seg ut av kajakken på
Ørsdalsvatnet.
FOTO: EGIL MONG

NORDASUNDET: Områdene rundt Eigerøy blir trolig blant de første Verket padler.

kjekke muligheter, sier Verket.
Fra før har han laget padleguide for begge
Agder-fylkene og Telemark. Han har beveget
seg vest langs sjøen til Åna-Sira tidligere. Ved å
gå lenger vestover, vil det foreligge et godt
verktøy for de som tenker seg langs kysten,
eller til og med helt til Dalen i Telemark. De
tre eksisterende bøkene har merket av over
650 teltplasser på strekningen. Og fra august
blir det mange flere. Da skal padleguiden for
Dalane være klar for salg.

Feltarbeid
– Jeg kan ikke rekke å overnatte på alle de plassene jeg kommer til å ta med i boka, men jeg
sjekker dem ut og går god for dem, forteller
han.
Lars Verket forteller også at boka vil inneholde detaljert informasjon om hvordan padlere skal gå fram for å unngå å overføre sjukdommer fra vassdrag til vassdrag. Han vet at
grunneiere er urolige for at økt aktivitet kan
ha negative konsekvenser.
– Vi må være nøye med dette. Det vil være
galt av oss padlere å bidra til at sjukdommer
sprer seg, påpeker Lars Verket.
Midt i mars er han i gang, om isen er borte
da…
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