
Turförslag för kajakpaddling

I närområdet �nns �era �na platser. 
Paddlar man ut mot havet (öster) kan 
man göra en kortare dagstur/hal-
vdagstur till Bönskäret (6km tur och 
retur). Detta är även en mycket vacker 
övernattningsö. Både på Lungön och 
Hemsön �nns stränder där man kan 
stanna och bada och fylla på ener-
giförråd. 
Vill man uppleva en riktigt �n 
solnedgång rekommenderas en 
kortare paddling till Lungöns nord-
västra hörn, i närheten av Köpman-
hällan. 

En längre dagstur kan vara runt 
Lungön är ca 16km. Du paddlar 
3-4km/h i lugnt tempo vilket innebär 
minst 4 timmar e�ektiv paddling. 
Men du ska ju �ka också! Eftersom 
utsidan av Lungön möter Bottenhavet 
bör du börja tidigt på morgonen när 
vattnet är lugnt. 
Du ska vara bekant med kamraträdd-
ning innan du gör denna tur. 

På Lungön �nns en häftigt sjungande 
sten, Ljummastenen.

Att paddla runt Hemsön tar 2-3 dagar 
(33km). Längs turen möter du bl.a. 
långa stränder, imponerande klippart-
ier, en gammal �skeby och kanske 
någon säl. Våra kajaker är väl anpas-
sade för att få med all packning ni 
behöver för en övernattning. Utsidan 
av Hemsön är exponerad mot havet 
och därför är denna tur beroende av 
lugna vindar. 

Fler turförslag på nästa sida
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Ångermanälven är en av Sveriges 
vattenrikaste älvar - men för den 
delen inte svårpaddlad. Att paddla 
Sollefteå - Hemsön sker medströms. 
För den vana paddlaren som gillar att 
hålla fart kan den göras på 2 dagar.
För den som vill hinna göra några 
strandhugg och kanske besöka High 
Coast Distillery vid Sandslån rekom-
menderas 3 dagar. 
För er som inte vill tälta längs vägen 
kan första övernattningen ske på 
Sandslåns Vandrarhem & Camping 
och andra på Björkuddens Hotell vid 
älvens myning.
Turen kan förlängas med en ut�ykt in 
i den vackra Nora�ärden strax öster 
om Höga Kustenbron. 

En häftig men krävande långtur är att 
paddla sträckan Hemsön - Docksta. 
Denna tur kan bjuda på makalösa 
vyer men också mycket utmanande 
väder och vågor. Stora delar av turen 
är helt oskyddad mot Östersjöns 
krafter. 
Längs turen �nns �era �na platser att 
tälta på. Turen passerar också spek-
takulära platser som Rotsidans 
naturresarvat, Högbonden, Ulvöarna 
och Mjältön (Sveriges högsta ö). 
Denna tur kräver planering och god 
paddelvana.  
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