
Gradering Middels Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 5,8 km 1,5 timer Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69 45.934° E 29 57.074° Sep Okt Nov Des

Korsfjorden er det lettest tilgjengelige av våre ubebodde havområder. Korsfjorden er ikke 
en fjord men derimot sundet mellom fastlandet på sørsiden og Skogerøya mot nord. 
Fastlandssiden frister med nydelig padling med en rekke bukter og viker. Her finnes også 
gamle bosettinger. Gamneset og Ellinghamn har kanskje de fineste leirplassene. Dette er 
en tur med flotte padlemål både for dagstur eller med innlagt overnatting.

På våren er det mange gode plasser for fangst av kongekrabbe. Legges turen til sommeren 
er sundet et populært beiteområde for lom. Spesielt gjelder dette på nattestid når lomene 
kommer ned fra fjellvannene. En sommernatt i Korsfjorden med midnattssol, vindstille og 
menger av skrikende lom, er opplevelser du sjelden glemmer.

Adkomst:
Fra Kirkenes: Kjør E6 ca 600 forbi flyplassen. Ta av til høyre. Parker ved “kloakkhuset” ned-
erst i Høybukta, ca 1,5 km kjøring fra E6. 

Alternativt startsted: 
Kirkenes (turens lengde ca 13 km), Ropelv (turens lengde ca 11 km) eller 
Tusenvika (turens lengde ca 8 km)

Padleforhold:
Det padles langs land hele veien. Vindforholdene følger retningen på sundet og vinden kan 
fort øke, spesielt på nordlige og østlige vinder. Sjelden stor sjø i fjorden. Tidevannsstrøm-
men kan bli sterk midt i sundet 

Leirplass: 
Fine leirplasser finnes på Gamneset og Ellinghamn. 

Ferskvann: Begrenset - Ta med drikkevann  Brensel: Rækved

Mobildekning: God  VHF: Moderat - Lyngberget 28

Gradering Enkel Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 3,4 km 45 min Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69.745777° E 30.244040° Sep Okt Nov Des

Lille og Store Ropelvvatn er et ypperlig padleområde for ferskvannspadling. Det om-
fattende vannsystement med nes, «kriker og kroker» gjør området til spennende for 
ferskvannspadling. 

Padleturer her er finest på sensommeren og høsten, gjerne som en ettermiddagstur fra 
Kirkenes. Turen startes fra nordenden av Lille Ropelvvatnet. Deretter padler du over til den 
andre siden og drar kajakken over eiet til neste vann. Gå på land ved en gammel trebåt 
som ligger ved bekkens vestside. Herfra er det ca 50 meter å dra kajakken etter  stien. Når 
du så passerer et trangt sund med et scooterløypeskilt ser du Perletur-merket. Ta hensyn 
til at vannet er drikkevannsreservoar for mange i Sør-Varanger.

Adkomst:
Kjør mot Reinøysund og stopp ved p-plass i svingen like før nedkjøringa til Ropelv  
ca 21 km fra Kirkenes. Korteste startsted er fra p-plass ved nordenden av vannet før  
nedkjørselen til Ropelv.

Alternativt startsted: 
Start turen fra Lille Ropelvvatn (ca 6,5 km) med en kort bæring (ca 50 m)

Padleforhold: Skjermet padling

Vann: Du padler på det. 

Mobildekning: God  VHF: God - Lyngberget 28

Gradering Ekstra krevende Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 7,1 km 1,5-2 timer Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69.8119256° E 30.6415653° Sep Okt Nov Des

Kysten mellom Grense Jakobselv og Jarfjord er en at de vakreste padlestekningene i hele 
Øst-Finnmark. Her finnes en rekke idylliske strender, små fjorder, tidevannsstrømmer 
og gamle kulturminner. Lyngøya er en liten holme der det på sørsiden er en vakker liten 
strand. Turen bør være mål en vakker sommerdag. 

Vær oppmerksom på at dette er et eksponert stykke padling som kun anbefales for 
erfarne padlere.

Turen starter i den naturskjønne grensebygda med det særegne Kong Oscars den IIs 
kapell. Turen starter fra den mektige sandstanda i havna ved moloen. 

Langøya er en liten holme med en vakker liten strand på sørsiden. Det anbefales å gjen-
nomføre turen fra moloen på en vakker sommerdag.

Adkomst: 
Kjør bil fra Kirkenes til Grense Jakobselv (56 km), og start turen fra moloen.

Padleforhold:
Meget eksponert for nordlig vind og sjø. Mange grunner.

Leirplass:
Flotte leirplasser og strender i Sandbukta, Lillepasvik og Sagfjorden 

Ferskvann: Ikke vann på Lyngøya, ellers rikelig  Brensel: Ta med

Mobildekning: Dårlig  VHF: Dårlig

Gradering Ekstra krevende Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 17,5 km 4-5 timer Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69.8662247° E 30.3325138° Sep Okt Nov Des

Aldri hørt om Trifanneset? Kanskje ikke så rart det. I tidligere tidere var ofte folk her om 
sommeren, men slik er det ikke lenger.

Turen går til en liten bukt ytterst på nordsiden av Holmengråfjorden. Vel inne i bukta 
åpner det seg en liten bergkløft som er verd et besøk. Her finner du Sør-Varangers største 
samling av «50-tallsgrafitti».

Turen til Trifanneset er for erfarne padlere som behersker teknisk padling og redning i 
utsatte farvann. Det å komme på land kan være vanskelig ved stor sjø.

Adkomst:
Turen starter fra Lanabukt, 34 km fra Kirkenes. Kjør mot Grense Jakobselv og ta av til ven-
stre ved Vintervollen og kjør ut til næringskaia i Lanabukt.

Alternativt startsted:
Turen kan padles fra Reinøysund, cirka 26 km kjøring fra Kirkenes ved enden av Rv356. 
Padlelengden er stort sett den samme, men dette alternativet er mer eksponert mot 
åpent hav.

Padleforhold:
Eksponert for vind og hav.

Leirplass:
Mange fine plasser litt opp fra kysten.

Ferskvann: Begrenset, ta med  Brensel: Rekved

Mobildekning: Svak  VHF: Svak

Gradering Krevende Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 13,8 km 4 timer Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69 81.878° E 29 93.141° Sep Okt Nov Des

En padletur til hjertet av Norges største ubebodde øy. Slik kan turen beskrives. Sølferbukta 
er vakker slik som mange av de andre små fjorder og bukter på Skogerøya.

Sølferbotn ligger innerst i Sølferbukta. For å komme hit må du forbi en av Øst-Finnmarks 
sterkeste tidevannsstrømmer. Padling gjennom strømmen bør derfor unngås. Unntaket 
er når strømmen er stille ved strømskifte. Tryggeste alternativ er å trekke kajakken forbi 
strømmen. Når strømmen går innover er det enklest på nordsiden, like forbi huset som 
står her. Når strømmen går utover er den sterkest og da er de tryggest å trekke kajakken 
opp på sørsiden.

Inne i bukta er det mye sel, og når strømmen går innover er det godt fiske. Kongekrabbe 
kan fanges på utsiden av strømmen om våren.

En fottur over til Nordleivågen kan anbefales. Her bodde det flere familier etter krigen

Adkomst: Kjør fylkesvei 354 til båtutsettet ca 400 meter før veis ende i Reinøysund.  
Se etter Perletur-skilt der turen starter (ca 22 km fra Hesseng) 

Alternativt startsted: Turen kan padles fra Kirkenes sentrum, Thon-hotellet (Turens 
lengde: ca 19 km en vei) eller fra Høybukt (Turens lengde: ca 22 km en vei)

Padleforhold: Unngå Sølferstrømmen ved å bære kajakken forbi, ellers kan det være 
utsatt for sjø fra nord. Vindutsatt.

Leirplass: En rekke flotte leirplasser hele veien rundt bukta. Vår favoritt er vel kanskje 
innerst på vestsiden ved bekken eller 100 meter sør for merket på svabergene. 

Vann: Mange småelver og bekker.  Brensel: Noe bjørkeskog og viekjerr. 

Mobildekning: God  VHF: Moderat. knl 28

Gradering Krevende Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 8,7 km 2 timer Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69.8079534° E 30.4217785° Sep Okt Nov Des

Padleområdet Jarfjord-Grense Jakobselv er noe av det det vakreste Sør-Varanger har å by 
på. Fra Lanabukt til Lille Jarfjord er det relativt skjermet farvann. Like nord for utløpet av 
Lille Jarfjord ligger perlen vår (eksponert padling den siste kilometeren). Her er det en flott 
slette med steile berg rundt på alle kanter, godt skjermet av flere små skjær og holmer.

Grunnene nord for Perletur-merket byr på godt fiske etter kveite, og om våren er det 
mulighet for å fange kongekrabbe. På land er det fine multebærmyrer og spennende 
klipper for fjellklatring og buldring.

Området er også regnet et av de beste for brott-padling i Sør-Varanger. Husk hjelm!

Både Skibshamna, Sagfjorden, Lillepasvik, og Holmen-Gråfjorden er flotte dagsturer som 
kan gjøres herifra.

Adkomst:
Start ved kaia i Lanabukt. Gode parkeringsmuligheter. Lett utsetting av kajakk.

Padleforhold: 
Padlingen følger land hele veien, Stort sett skjermet farvann, men ved nordlige vinder er 
siste delen av turen eksponert for storhavet.

Leirplass: 
Gode landingsforhold like sør for Perletur-merket. Området rundt merket byr på mange 
fine leirplasser.

Vann: Begrenset, ta med drikkevann

Mobildekning: moderat til god.  VHF: Dårlig

Gradering Middels Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 7,3 km 1,5 timer Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69 54.088° E 29 30.553° Sep Okt Nov Des

Velkommen til en skjermet oase i vakre Bugøyfjord. Dette er en fin padletur ut den bratte 
østsiden av fjorden. Sandfjorden er en åpen frodig bukt med sandstrand og en fin slette 
inn mot bjørkeskogen. Flott utgangspunkt for fjellturer i det området mellom Kjøfjorden 
og Bugøyfjord. Her finnes gode fiskevann. Jaktterreng og bærland er det også. 

Fint leirsted ved elveosen, med benker, ildsted, kommunens største grillrist, og egen 
turpostkasse.

Sandbukta er også et fint utgangspunkt for turer ut til Kasterholman og Vagnfjorden, og 
til Ranvika sør for Bugøynes.

Ønsker du en mer krevende tur anbefales padling Vagge-Buholmen (30 km en vei) eller 
Vagge-Bugøynes (18 km en vei).

Adkomst
Kjør E6 til Bugøyfjord og ta av enten mot Vagge (før bygda) eller mot Valen (etter bygda).

Gradering Middels Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 5,1 km 1 time Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69 47.402° E 30 06.720° Sep Okt Nov Des

Reinøya er den nærmeste og lettest tilgjengelige av de litt større øyene i Sør-Varanger. 

Et selvsagt padlemål for en heldagstur eller en ettermiddagstur. Her er turen foreslått som 
en tur som padles samme vei tilbake, men turen kan vel så gjerne gjennomføres som en 
rundtur. Det er skjermet padling rundt Reinøya, foruten ved nordlige vinder, da kan det 
bli “uryddig” sjø på nordsiden. Perletur-merket er på berg på vestsiden av Martinkjosen. 
Halvvegs rundt øya. På Reinøya er det fint bærterreng på sensommeren.

Adkomst:
Kjør nesten til veis ende i Reinøysund. Parkering like etter båtutsett. 

Padleforhold: 
Utsatt for vind og sjø fra nord. Mer skjermet på sørsiden.

Leirplasser:
Uendelig mange fine teltplasser på Reinøya

Ferskvann: Begrenset, ta med drikkevann  Brensel: Noe rekved på yttersida

Mobildekning: Meget god  VHF: Meget god, Lyngberget kanal 28

Gradering Krevende Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 19,5 km 5 timer Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69 53.882° E 29 44.437° Sep Okt Nov Des

Turen på Kjøfjorden er en klassisker for alle båt- og kajakkinteresserte i  Sør-Varanger. 
Brashmna kan friste med skjermet havn, flott badestrand, stupbratte klipper og 
Varanger fjorden tett på.

Turen er også utgangspunkt for padling langs den flotte kystlinjen mellom Kjøfjorden og 
Bugøyfjord, yttersiden av Skogerøya eller Revøysund.

Terrenget langs vestsiden av Kjøfjorden er bratt og det kan være vanslkelig å gå i land. Det 
kan oppstå lokale sterke vinder ut eller inn fjorden. Padleturen fra Buholmen kan bli ekstra 
strevsom hvis du bommer på tidevannet. Tidevannsstrømmen gjennom Kjøfjorden kan 
være sterk. 

Adkomst:
Kjør E6 til Buholmen i Munkefjorden (ca 20 km). Her kan du kjøre helt ned til sjøen. Parker-
ing oppe ved E6. Alternativ: Bugøynes (turens lengde 9 km en vei) eller Bugøyfjord (turens 
lengde 19 km en vei).

Leirplass: 
Flere, kanskje finest på stranda i Briskebukta

Vann: God  Brensel: Bjørkeskog og noe rækved

Mobildekning: God  VHF: Svak, Vadsø knl 60

Gradering Middels Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 4,0 km 1 time Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69 45.439° E 29 38.491° Sep Okt Nov Des

Vestsiden av Munkefjorden, har mange fine viker og bukter. Dette er en flott ettermid-
dags- eller kveldstur. Eller hva med en tur i midtnattsola en fin sommernatt? Uansett er 
dette en padletur som kan gjennomføres hele året. 

Adkomst:
Kjør E6 mot Munkefjorden, til Buholmen hvor du kan kjøre helt ned til sjøen. Parkering 
oppe med E6.

Alternativt startsted:
Stonga (turens lengde ca 5 km) eller Mikkelsnes ved Neidenelvas utløp (turens lengde ca 7 
km).

Padleforhold: 
Skjermet padling, men Bøkfjorden som skal krysses kan være utsatt for vind. 

Leirplass: 
Både Braselvneset rett øst, eller på vestsiden av Brannholmen finner en fine leirplasser.

Vann: Bra i buktene, lite på nesene 

Mobildekning: God  VHF: Dårlig

Gradering Middels Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 4,8 km 1 time Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69 45.782° E 30 04.094° Sep Okt Nov Des

Vestsiden av Bøkfjorden har mange fine viker og bukter. Nesten ut mot Tømmerneset 
ligger en flott stein i fjæra. Kanskje du liker buldring? Ta i så fall med klatresko.

Hvis målet er en langtur kan dette gjøres som en dagstur mellom Høybukt og Kirkenes 
(ca 13 km en vei). Da padles turen som en forlenget tur av Padleperle 1 - Gamneset, Kors-
fjorden.

Adkomst:
Start fra Kirkenes, f.eks. fra Thon-hotellet. 

Alternativt startsted: 
Ropelv (turens lengde ca 4,5 km) eller Høybukt (turens lengde ca 13 km)

Padleforhold:
Skjermet padling på vestsiden av Bøkfjorden

Leirplass:
Fint rett sør for steinen

Vann: Bra i buktene, lite på nesene  Brensel: Rekved, bjørkeskog.

Mobildekning: God  VHF: Meget god, Lyngberget knl 28

Gradering Enkel Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 1,3 km 30 min. Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69.5739523° E 29.9494703° Sep Okt Nov Des

Langfjordvatnet er et turområde som egner seg for en ettermiddags- eller kveldstur. Ta 
gjerne turen hit på sensommer eller høst etter at mygga har roet seg.

At det kun er drøyt én kilometer å padle fra starten ved Langvasseid til Perletur-merket, 
gjør turen overkommelig for de aller fleste.  Ta gjerne turen videre sørover på vannet. 
Langs Langfjordvannet er det mange flotte plasser.

Adkomst:
Parkering helt nede ved vannet på Langvasseid i nordenden av vannet, Ta til venstre på 
grusveien når du har kjørt ned siste bakken mot Langvasseid.

Padleforhold: 
Skjermet, men nordavind kan gjøre tilbaketuren strevsom.

Leirplass: 
Det er mulig å campe like ved Perletur-merket.

Ferskvann: Du padler på det  Brensel: Rikelig, vær forsiktig i tørkeperioder

Mobildekning: God  VHF: Dårlig

Gradering Enkel Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 2,9 km 45 min Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69.6908231° E 30.1567021° Sep Okt Nov Des

Turen går i et tilgjengelig og lite brukt turområde mellom Elvenes og Jakobsnes. 
Svart akselvannet strekker seg fra Svartaksla og nesten helt til den nye riksveien fra 
Storskog til Elvenes.

Det fine med Svartakselvannet er at dette er ferskvannspadling i et vann som i liten grad 
er utsatt for vind. Perlemerket er festet i fjell på vestsiden av vannet. Mange fine rasteplas-
ser langs vannet. Kveldssol på østsiden.

Ta gjerne turen som en ettermiddagstur etter arbeidstid. I tillegg anbefales det å kombi-
nere turen med en fottur opp på høydene på hver side av vannet. På østsiden får du utsikt 
over Store Ropelvvannet, mens du mot vest kan nyte utsikten mot Kirkenes.

Adkomst:
Kjør riksvei 354 ca 14 km fra Kirkenes mot Jakobsnes. Parkering i nordenden av vannet hvor 
elva krysser veien. Alternativt kan en kjøre ca 12,5 km mot Storskog.

Alternativt startsted: 
Kjør ca 12,5 km fra Kirkenes på E105 mot Storskog, og start i sørenden av vannet

Padleforhold: Skjermet padling

Vann: Du padler på det. 

Mobildekning: God  VHF: God - Lyngberget 28

Gradering Enkel Jan Feb Mar Apr

Lengde / varighet (en vei) 2,6 km 45 min Mai Jun Jul Aug

Posisjon for merke N 69.5519129° E 30.1763303° Sep Okt Nov Des

Hvorfor stedet heter Kvalneset er en gåte. Det må være like etter siste istid at den siste 
hvalen passerte neset. Den gang var dette saltvann, men da lå sannsynligvis Kvalneset 
under vann.

Neset har et ildsted og fine teltplasser. På høyden over neset har grensevaktene bygget en 
flott gapahuk. Turen er absolutt flottest på sensommeren/høsten når kveldsmørket er til-
bake og mygga er borte. For den som ønsker å fiske med stang fra neset er det muligheter 
både for ørret og de andre “pasvikfiskene”.

Mange flotte småturer kan gjøres herfra både opp og ned elva, og innover i Skrukkebuk-
ta. Husk grenseskiltene og skiltmerking av kajakk som kreves for padling på Pasvikelva. 
Padling i vassdrag ved den norsk-russiske grensen forutsetter at kajakken er registrert 
hos Grensekommissariatet og merket synlig på begge sider. I mørket gjelder regler om 
avstand til grenselinja. 

Les mer om fiske og ferdsel i vassdrag nær grensa:
www.politiet.no/tjenester/norsk-russisk-grense/

Adkomst:
Kjør fra Hesseng til Brattli (17,5 km) og ta til venstre. Kjør knappe 3 km fra krysset på Brattli 
og start turen fra p-plassen på Bekkevoll.

Padleforhold: 
Skjermet padling.

Leirplass: 
Det er fint å slå leir på selve Kvalneset. Forsvaret har en gapahuk ca 50 meter bak neset.

Ferskvann: Du padler på det  Brensel: Mangler. Ta med eget

Mobildekning: God, både norsk og russisk nett  VHF: Dårlig 

PADLEPERLER I SØR-VARANGER
Registrer dine padleturer på perletur.no

PADLEPERLER I SØR-VARANGER

Havpadling er en fantastisk aktivitet hvor opplevelsene dukker opp som 
perler på en snor. Her presenterer vi 14 anbefalte turer i  Sør-Varanger.

Tenk alltid sikkerhet 
Husk at sikkerhet alltid er det viktigste, ikke minst i Sør-Varanger hvor 
 barskt vær og tøft klima er hverdagen. Er temperaturene i lufta sommerlige, 
så er de garantert ikke det i havet. Vær opptatt av planlegging. Tenk om du 
er kledd etter forholdene. Mens tørrdrakt med ull under kan kuttes lenger 
sør i landet, er dette helårsbekledning for den som padler under arktiske 
forhold. Egenredning og kamerat redning er selvsagte ferdigheter, og noe vi 
alle må prioritere høyt.
 
Finnmark Friluftsråd
Et samarbeid mellom kommunene i Finnmark, der god fysisk og  psykisk 
helse for alle er målet. Veien dit går gjennom natur opplevelser, fysisk 
 aktivitet og friluftsliv hele året.
 
Nettside: perletur.no E-post: post@perletur.no
Instagram: #perletur og @finnmarkfriluftsrad
 
Sør-Varanger Turlag
Kajakkpadling er en prioritert aktivitet for turlaget med ukentlige fellesturer 
fra småbåthavna i Kirkenes i vår- og sommermånedene.  
I klubbnaustet har vi utstyr til utlån for klubbens medlemmer. Padlegruppa 
i Sør-Varanger Turlag gjennomfører både felles turer og kurs; som  Norges 
Padleforbund sine Våttkort-kurs. Les mer: vaattkort.no
 
Nettside: sor-varanger.dnt.no E-post: sorvaranger@turistforeningen.no

Foto forside / bakside: Simon Dahl 

Sør-Varanger Turlag

Padleperle 1
Gamneset, Korsfjorden

Plassering av merke: På stor stein på 
sørsiden av neset.

Gamneset 
Kors orden  

5,8 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 11
Lille Jarfjord i Jarfjorden
Plassering av merke: Sørsiden av  
første holme nord for munningen  
av Lille Jarfjord.

Lille Jar ord 
Jar orden    

8,7 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 7
Brannholmen, Munkefjorden

Plassering av merke: På berget ca en 
meter over flomål, nordøst for holmen.

Brannholmen 
Munke ord

4,0 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 13
Lyngøya

Plassering av merke: På fjell, på øst
siden av stranda.

Lyngøya 7,1 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 9
Sandbukt, Bugøyfjord
Plassering av merke: Rett under  
toppen av haugen midt på sletta,  
ca 10 meter ifra strandlinjen

Sandbukt 
Bugøy orden     

7,3 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 12
Sølferbotn, Skogerøya

Plassering av merke: På berg midt på 
botnens vestside.

Sølferbotn 
Skogerøya     

13,8 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 8
Brashamna, Kjøfjorden
Beskrivelse av merkeplassering: 
På loddrett bergvegg på  
Brasholmens vestside.

Brashamna 
Kjøl orden 

19,8 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 14
Trifanneset, Ytre Holmengråfjorden

Plassering av merke: Innerst i bergkløft 
på vestsiden av en laguneformet bukt 
ytterst på Trifanneset.

Trifanneset 
Ytre Holmengrå orden     

17,5 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 10
Martinkjosen, Reinøya
Plassering av merke: På klippe godt 
synlig fra sjøen ved innløpet til Marit
kjosens sørside.

Martinkjosen 
Reinøya    

5,1 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 3
Lille Ropelvvatnet

Plassering av merke: På berg like  
ved vannkanten.

Sør-Varanger Turlag
Registrer dine turer på perletur.no

Lille Ropelv- 
vatnet 

3,4 km

Padleperle 4
Svartakselvannet
Plassering av merke: Ca. 800 meter 
sør for Langneset på vestsiden av 
vannet.

Svartaksel- 
vannet 

2,9 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 5
Langfjordvatnet

Plassering av merke: På berget på 
nordsiden av bukta.

Lang ord- 
vatnet 

1,3 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 2
Kvalneset, Pasvikelva

Plassering av merke: På stein 5 meter 
fra grensestolpe.

Kvalneset 
Pasvikelva   

2,6 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Padleperle 6
Storsteinen, Bøkfjorden

Plassering av merke: Sørsiden av  
Storsteinen, ca 20m fra strandlinjen.

Storsteinen 
Bøk orden      

4,8 km
Sør-Varanger Turlag

Registrer dine turer på perletur.no

Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd

Alle turene er oppgitt med cirka padletid. Tiden vil avhenge av vind, 
strøm og den enkeltes ferdigheter. Vårt utgangspunkt er at det padles 
med en hastighet på 5 km i timen.

Test gjerne oppgitte koordinater på din GPS før padleturen og gjør deg 
kjent med padleruta på norgeskart.no. Her kan du også skrive ut kart 
for padleturene. Turene er også lagt ut på ut.no.

Turene er enten gradert som grønn (enkel, for nybegynnere), blå  (middels), 
rød (krevende) og svart (ekstra krevende, for padlere med erfaring).

Alle turene er merket med en rød T og en kode. 
Koden registrerer du på perletur.no.

Redningsselskapets tilbud til kajakkpadlere
Medlemskap i RS Aktiv gir kajakkpadlere assistanse fra redningsskøytene 
på lik linje med fritidsbåtene. RS Aktiv-medlemskapet inkluderer utstyrs-
registrering og nødknapp. Når uhellet er ute og du trykker inn nødknappen 
iverksettes det redningsaksjon. Les mer på redningsselskapet.no

I tillegg til padleturene består Perletur av turer på land både i Sør-Varanger 
og i Finnmark forøvrig. Etter hvert vil det kanskje dukke opp padleperler 
også andre steder enn kun i Sør-Varanger. Se oversikt på perletur.no

Våttkort er kursstigen til Norges Padleforbund 
I denne kursrekken inngår:
Introkurs // Grunnkurs // Teknikkurs // Aktivitetslederkurs
Videregåendekurs // Veilederkurs
 Les mer på vaattkort.no

Hva pakker du med deg?
Planlegg turen godt og tenk gjennom hva du trenger å pakke med deg for at 
turen skal bli god og trygg. Noen stikkord å tenke gjennom: Mat og drikke, 
ekstra klær, ekstra åre, kart og kompass, fjellduk/vindsekk, pumpe, åre-
pose, vanntett pose til mobiltelefon.
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 Padleperler i Sør-Varanger

 01 Gamneset, Korsfjorden  5,8 km
 02 Kvalneset, Pasvikelva  2,6 km
 03 Lille Ropelvvatnet  3,4 km
 04 Svartakselvannet  2,9 km
 05 Langfjordvatnet  1,3 km
 06 Storsteinen, Bøkfjorden  4,8 km
 07 Brannholmen, Munkefjorden  4,0 km
 08 Brashamna, Kjøfjorden  19,8 km
 09 Sandbukt, Bugøyfjord  7,3 km
 10 Martinkjosen, Reinøya  5,1 km
 1 1  Lille Jarfjord i Jarfjorden  8,7 km
 12 Sølferbotn, Skogerøya  13,8 km
 13 Lyngøya  7,1 km
 14 Trifanneset, Ytre Holmengråfjorden  17,5 km

Velkommen på tur i et arktisk landskap tettpakket med muligheter og opplevelser. Husk 

at været skifter raskt. Planlegg derfor turen godt og ta med deg det du trenger for at turen 

skal bli så trygg og fin som det du ønsker. Mat, klær og sikkerhetsutstyr er viktige stikkord. 

Padling sammen med andre er alltid å anbefale. Det å trene på egenredning og kameratred-

ning blir det aldri for mye. Sett av tid til å terpe redning, også når været ikke er det beste og 

når du er i ferd med å bli sliten. Noen redningsøvelser som avslutning på turen kan være en 

fin rutine.

 

God tur!


