Havkajaktur i Lysefjorden, juli 2006.
En lille tur beskrivelse af Leif Halling, Mariager Kajakklub.

Lysefjorden i Norge ligger ca. 20 km. øst for Stavanger på Norges vestkyst. Fjorden er ca. 40 km.
lang og 1-3 km. bred. Bjergene der omkranser fjorden er fra nogle få hundrede m. høje ved
indsejlingen og op til over 1000 m. i bunden af fjorden.
National Geographic Traveler Magazine har udnævnt denne fjord til et af verdens bedste rejsemål –
og ikke uden grund.
Bjergene styrter lodret ned i den optil 400-500 m. dybe fjord og udgør en perfekt kulisse til en
kajaktur. Alt i alt nok til at Inger Marie og jeg ville pleje ”friluftsgenet” i dette naturskønne område.

Slut i byen
Lysebotn
Overnatning
i Fløyrli

Start i byen
Forsand

Indsejlingen til
Lysefjorden

Udsigt et par km.
inde i fjorden

Inger Marie betragter Lysefjorden
fra Prekestolen – med 600 m.
lodret ned i vandet

Udsigt og strid vind på
Prekestolen. Turen derop
tager et par timer i et til
tider stejlt terræn

Selve kajak turen
starter fra Forsand
havn, hvor bilen bliver
parkeret.
Fint vejr og kun lidt
vind

Vi sejler forbi små bådeskure. Vandet er klart og
18-20 grader varmt. Bjergene er indtil nu kun få
hundrede meter høje her i udkanten af fjorden.

Her passeres et
havdambrug imellem
Forsand og Fløyrli.

På trods af roligt vejr, stiller kysten krav
om forsigtighed ved landgang. Kysten
består i bedste fald af sten som her - ellers
lodrette klipper.

Fjorden har en bestand på flere
hundrede sæler – her en nysgerrig en´ af
slagsen……….

Inger Marie på vej imod et af
de mange vandfald. De bølger
vi ror i, stammer fra
hurtigfærger og de tilhørende
refleksbølger fra klipperne ikke fra vinden.
Ved landgang skulle vi passe
på, idet man klaskes temmelig
ublidt imod klipperne, hvis
man ikke har styr på sin kajak.

Vi når Fløyrli – nogle få
huse og et nedlagt
vandkraftværk- efter ca. 25
km. roning
GPS koordinater for
interesserede: 32V,
0352153, 6544493

Vores teltlejr i Fløyrli, hvor man
kan tanke vand.
Her findes i øvrigt en af verdens
længste trapper – 4444 trin hvis
lemmerne skal strækkes.

Lufttørring af sovegrejet næste
morgen

Inger Marie prøvesmager den ultimative
morgenmad: Kogte vilde ris med tartelet
fyld rodet sammen til en ca. 40° C varm
masse. Det lægger en GOD bund skulle jeg
hilse og sige – samme funktion som stabil
grus i en indkørsel…..

Her passeres nogle huler
ind i bjerget på vej videre
imod Lysebotn. Hovedet
skal dukkes hvis man vil
undgå ”at få glorien
pudset”, når dønningerne
løfter dig op.

En havkajak fylder
efterhånden ikke meget
i landskabet !!!!
En landgang her kræver
både god fantasi
og kraftige negle ☺
Bjergene tager til i
højde imellem Fløyrli
og Lysebotn.
Mest kendt er KJERAG
med sine ca. 1040 m.
Bruges som
udgangspunkt for
Basejump – udspring
med faldskærm.

Smukt er det da - ja
nærmest
bjergtagende… 

Lysebotn nås efter at have
bokset med 9-10m/s
modvind kombineret med
regn den sidste time. Her
er opklaringen kommet…

Vi nåede lige færgen fra Lysebotn og retur til
Forsand. Turen tager et par timer og kostede 400
kr. for 2 personer med kajakker. Der er afgang et
par gange om dagen. Reservation normalt ikke
nødvendig
Ellers er der en campingplads i den lille by.
GENERELT om turen:
• Meget fin tur med masser af indtryk.
• Pak kajakken så du kan nå det nødvendige
– du kan IKKE gå i land når du vil.
• Vejret kan skifte meget hurtigt.
• Udmærkede teltforhold i Fløyrli – se kort.
• Turen er totalt ca. 40 km
• Færgebilletten fra DK til Norge (med
Kystlink) kostede godt 1000 kr tur/retur
for os begge med kajakker på taget af
bilen.
• Fjorden ligger tæt på Stavanger
skærgården, som passende kan udforskes
ved samme lejlighed.

