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Introduksjon 
Denne guiden er utarbeidet for å imøtekomme den stadig økende strømmen av padleturister til 

regionen. Den er kun veiledende, og det oppfordres til å sette fokus på sikkerhet mens man padler. 

Bruk riktig utstyr, vær godt forberedt og ta forbehold om riktig vannstand på elvene i distriktet.  

 

Vi er glade i og stolte av naturen vår – husk at Allemannsretten også innebærer plikter til deg som 

bruker.  

 

Visse vassdrag er under behandling for lakseparasitten Gyrodactulus salaris – desinfeksjon av 

kajakker og utstyr må overholdes i regi av Mattilsynets lovverk – les mer i eget kapittel i denne 

guiden.  

 

Elvebeskrivelsene er laget med hjelp av Vefsna elvepadleklubb og Mariann Sæther. 

Tilleggsinformasjon og bilder er innhentet fra Ron Fischer, Øyvind Bakksjø, Torhild Lamo, Axel 

Kleiven, Matthias Fossum, Lars Georg Paulsen, Kurt Kvalfors, Margrethe Jønsson, Morten Eilertsen, 

Jakub Sedivy, Simon Westgarth, Lee Royle og Benjamin Hjort.  

 

Vi ønsker deg velkommen til vår vakre region, og ønsker deg en fantastisk tid på våre flotte elver.  

 

 

Vannstander 
Det finnes tre vannmålere fra NVE som ligger på internett, og som indikerer vannstanden i elvene i 

området. Vannmålere finner man på www.nve.no (Sildre) og de kan lastes ned som en app. 

 

Vannmåleren Laksforsen er plassert i Vefsna. Denne kan brukes når man vil padle selve fossen, og 

som en indikator på den generelle vannstanden i området siden mange av elvene renner inn i Vefsna 

ovenfor måleren, dog ikke elvene i Mosjøen-området, samt Eiteråga som kommer inn etter 

Laksforsen. Husk desinfeksjon for både padling av fossen og Eiteråga.  

 

Den mest brukte vannmåleren i regionen er imidlertid Nervoll i Susna. Denne befinner seg ovenfor 

samløpet med Unkerelva, og gir en pekepinn den generelle vannmengden i Susendal og Hattfjelldal.  

 

Den tredje måleren ligger ovenfor Trofors sentrum på Joibakken i elva Auster-Vefsna. Denne måleren 

er nyttig i forhold til padling av juvene ovenfor Trofors, og kan også gi en pekepinn om vannstanden i 

Fiplingdalselvene.  

 

 

 

Viktig informasjon 
 

Allemannsretten 

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – uansett hvem som eier grunnen. 

Det betyr at vi har lov til å gå til fots eller på ski i skogen, langs sjøen eller på fjellet. Vi har 

lov til å padle på elver og vatn og ri eller sykle på stier og veger i skogen og over alt på fjellet. 

Noen steder kan det være unntak for allemannsretten, dette kan for eksempel være i hekketida 

i noen naturreservat. Allemannsretten gir oss også lov til å telte i utmark. Hovedregelen sier at 

vi skal holde 150 m avstand til hytter og hus. Nært bebyggelse kan man telte to døgn i strekk, 

på fjellet og andre steder langt unna bebyggelse gjelder ikke denne begrensingen. På innmark 

må vi ha grunneiers tillatelse 

http://www.nve.no/
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Innmark er dyrket jord som åker, enger og kulturbeiter, i tillegg til gårdsplasser, hager og 

hustomter. Utmark er skog, fjell, strand, vann, utmarksbeiter og naturområder som ikke er 

innmark.  

 

For elvepadlere betyr allemannsretten at vi i utgangspunktet har lov til å padle på alle elver og 

innsjøer. Unntak fra dette kan være f.eks naturreservat med ferdselsforbud. I dag er det 

ferdselsforbud i Simskarmyra naturreservat i perioden 15. mai til 20. juli. Dette omfatter 

området beskrevet som take-out for Simskardelva. 

Skal du kjøre eller parkere på privat veg eller gårdstun må du spørre om lov. Det er heller 

ikke tillatt å gå over hage eller innmark uten å ha fått grunneiers tillatelse. Dette gjelder for 

noen av input/takeout som er beskrevet: Du er selv ansvarlig for å spørre om lov! I utmark 

kan vi gå hvor vi vil.  

 

Det er en selvfølge å rydde opp etter seg. Som regel er det ikke søppelkorger på rasteplasser 

og lignende: Ta med deg søppelet! 

Bålbrenning er tillatt i utmark dersom det ikke er fare for skogbrann. Vær nøysom når du tar 

ved til bål. Det er ikke tillatt å skade levende trær, større tørre trær skal også få stå i fred. 

 

Desinfiser kajakken!  

Gyrodactulus salaris (gyro) er en parasitt som dreper laks. Parasitten kan spres med 

padleutstyr og vann som ligger igjen i kajakken. Vefsna-vassdraget er behandlet mot gyro.  

 

Alle padlere må desinfisere kajakken og utstyret - man må også desinfisere utstyr når man 

flytter kajakken mellom ulike elvestrekninger i Vefsna-vassdraget. Dette gjelder dersom du 

flytter kajakken fra Vefsna nedenfor Laksforsen, Eiteråga, Fusta, Herringelva og Hattelva til 

øvre del av vassdraget, som er Vefsna sør for Laksforsen inkludert sideelver, 

Lomsdalsvassdraget eller andre elver.  

 

 

Hvis vi ikke desinfiserer, kan elvesport bli 

forbudt i gyroinfiserte elver. Medlemmer 

av Norges Padleforbund kan desinfisere 

selv: Virkon S oppløses i vann og sprøytes 

på utstyr. Dette kan kjøpes på Felleskjøpet. 

Klistermerke om desinfeksjon skal settes 

på kajakken. Dette fås ved å kontakte 

Norges Padleforbund eller Vefsna 

elvepadleklubb. Dersom du ikke er 

medlem i padleforbundet må du oppsøke 

desinfeksjonssted som er å finne på Esso 

på Trofors. For mer informasjon, se 

Mattilsynets internettside eller ta kontakt 

med Norges Padleforbund.

         Desinfisering av utstyr. Foto: Mariann Sæther 
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Elver i Vefsna-regionen 
 

Vefsna 
 

 

 
                                                   På noen vannstander finnes fine bølger å surfe på Kvalfors. Foto: Ron Fischer 

 

Seksjon: Kvalfors  

 
Put-in:  

Kjør fra Mosjøen mot flyplassen og oppover Vefsna på vestsida til du kommer til Kvalfors. 

 

Take-out:  

Ca 4-5 kilometer nedstrøms for Kvalfors går det en grusvei ned til elva.  

 

Grad: 2 

 

Beskrivelse:  

Vefsna har lange, flate seksjoner, avbrutt av vertikale dropp. Derfor er det ikke så lett å finne gode 

padleseksjoner. Laksforsen kan padles, men husk desinfeksjon før og etter padling på elva!  

 

Når man kommer til Kvalfors vil man se et stryk som har flere gode surfebølger. Dette er put-in. Kjør 

inn på gården til bonden og spør om lov til å parkere bak fjøset. Gå deretter over jernbaneovergangen 

og ned til elva.  

 

Dette stryket blir ofte brukt som enten surfeplass på mye vann, eller som nybegynnertrening på lavt 

vann. Man kan gå opp og padle stryket flere ganger, og øve på bakevjeteknikk, kanting, paddling 

gjennom strømvirvler o.s.v.  

 

Fra her og ned til take-out er det grad to, med strøm, men ingen stryk. Dette er en fin tur for 

nybegynneren som gjerne vil ha en liten padletur på slutten av dagen.  

 

 



6 

 

Auster-Vefsna 
 

 

 
                                            Ron Fischer finner den gode linja i første stryket i juvet overfor Stormo i Auster-Vefsna.  

                                                                                                   Foto: Mariann Sæther 

 

Seksjon 1: Første juv nedenfor Hattfjelldal  

 
Put-in: 

Kjør Fv 804 ut fra Hattfjelldal sentrum mot Susendal, og kjør over elva etter 3,7 km ved 

Kolmila/Skogstubekken. Kjør nedover på grusveien til du kommer til Sørvollen eller Vefsnholmen, 

eller hvor du ser at elva går helt nær veien, og det er enkelt å sette kajakken på vannet.  

 

Take-out:  

Fortsett nedstrøms på grusveien ca. 8 km til du er kommet nedenfor hovedjuvet. Utgangen av juvet 

kan sees fra veien. En liten skogsvei går ned til elva ved en stor holme i elva og markerer take-out.   

 

Grad: 4/5 

 

Beskrivelse:  

Dette er et relativt kort strekk som starter med stryk i åpent landskap før man kommer til det korte, 

men intense hovedjuvet. Det er perfekt å padle strekningen på vei inn eller ut av Hattfjelldalen.  

 

Det første stryket, Hattfjellforsen, er et morsomt stryk i åpent landskap med flere kraftige valser man 

bør unngå. Stryket synfares enkelt, og har stort sett helt greie linjer på de fleste vannstander. Om litt 

kommer hovedjuvet med et grad 4 + inngangsstryk som kan bæres med litt anstrengelse på elv venstre. 

En seal-launch er som regel nødvendig. Dette stryket heter morsomt nok Vriomforsen, og navnet er 

passende siden det er en stor pour-over som utgjør hoveddelen av stryket. Avhengig av vannstand og 

dagsform kan man padle utenom valsen, eller rett og slett boofe over den.  

 

Utgangsstryket i hovedjuvet heter Mjølkarliforsen og kan normalt padles greit på elv høyre, selv om 

en linje også finnes på elv venstre. Dette stryket sees fra veien når man kjører shuttle, men man er så 

langt unna at synfaring hovedsakelig foregår på elva. Etter dette stryket ligger etterhvert take-out på 

elv venstre der en grusvei kommer ned til elva. Man kan også fortsette padleturen inn i neste seksjon 

om man vil ha en lengre tur.  
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Seksjon 2: Midtre juv 

 

 

 
                                                       I Auster-Vefsna, overfor broa til Fiplingdalen, ligger morsomme stryk  

                                                       og venter. Padler er Ron Fischer. Foto: Mariann Sæther 
 

Put-in:  

Enten det første juvet nedenfor Hattfjelldal sentrum. (Seksjon 1.) Kjør grusveien på elv venstre fra 

Hattfjelldal for å finne det enkleste stedet å sette på elva, ca. 6-8 km nedenfor 

Vefsnholmen/Sørholmen. En grusvei går ned til elva rett etter at det første juvet ender. Man kan også 

kjøre opp denne grusveien fra Trofors/Fiplingdalen. 

 

Take-out: 

Den første veibrua som krysser elva på vei nr. 273 fra Trofors mot Fiplingdal.  

 

Grad: 4/5 

 

Beskrivelse:  

Strekket er i hovedsak grad fire, med enkelte vanskeligere punkter underveis. Dette strekket blir 

forholdsvis sjeldent padlet, men gir en fantastisk flott naturopplevelse, samtidig som strykene også byr 

på spenning.  

 

De fleste strykene kan bæres på normal vannstand, men kan være utfordrende å synfare/bære på mye 

vann. Det kan være lurt å være godt forberedt og ta med seg split-åre og førstehjelpsutstyr, siden 

strekket er forholdsvis utilgjengelig fra veien.  
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Det tar vanligvis fire til fem timer å padle igjennom helt til veibroa. Ovenfor samløpet med 

Fiplingdalselvene venter et langt flattvannsparti, og om man vil kan man finne en mulig take-out før 

dette for å korte ned strekket. Har man tid er det likevel flott natur å oppleve helt ned til broa, og vil 

man gjøre en lang dag ut av det kan man padle helt ned til Trofors sentrum (Seksjon 3) 
 

 

Seksjon 3: Festivalstrekket 

 
Put-in:  

Veibroen som krysser elva på vei nr. 273 fra Trofors mot Fiplingdal. En alternativ put-in finnes 

nedenfor, på broa ved Stormo, og da korter man ned strekket med ca. 5 kilometer. Totalt sett er 

strekket ca. 12 km langt. 

 

Take-out:  

Bensinstasjonen i Trofors, eller på Bygdetunet noen hundre meter før.  

 

Grad: 4/3 

 

Beskrivelse:  

Det første juvet er relativt kort, med flott stortvannspadling. Etter brua har man noen få 

oppvarmingsstryk før det første og vanskeligste stryket i juvet. Dette kan enklest synfares på elv 

høyre, og man kan nok også bære forbi her. Man kan synfare dette stryket før man setter på ved å 

parkere på parkeringslomme 800 meter nedenfor put-in og gå ned til elva. (Krevende terreng). 

Nedenfor dette stryket går det raskt inn i nye stryk, og disse er mindre intense, men like morsomme. 

Det siste stryket i juvet kan sees fra bilveien, og fra her er det flatt ned til broen på Stormo.  

 

Fra Stormo går elva vekselsvis i stryk og store basseng – her er det bare å ta på seg naturhatten og nyte 

omgivelsene. Strykene har åpne og greie linjer, og ligger alle på grad tre. Dette er et strekke egnet for 

de som er litt mindre øvede, og på vanlig vannføring er det greit å svømme stort sett overalt. 

 
En terskel på to meter nesten på take-out kan padles på høyre eller venstre side, men bør synfares om 

man ikke er kjent på elva. Det er også vanlig å gå forbi for de som er mindre øvede, da valsa i bunnen 

kan være hissig. Denne strekningen fra Stormo og ned til Grane bygdetun blir mye brukt under den 

årlige padlefestivalen, Vefsna Elvefestival. Festivalen går av stabelen i juli hvert år, og har bygdetunet 

som base. 

 

Over 80 m3/sek på måleren på Joibakken blir regnet som høyt for strekket, men om man er erfaren er 

dette veldig morsom padling. Ved skrivingen av denne guiden (2016) har strekket blitt padlet uten 

problemer og med store smil helt opp til 110 m3/sek på måleren på Joibakken.  
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Storfiplingelva 
 

 

 
                                                 Mariann Sæther boofer siste stryket i Storfiplingdalselva. Foto: Ron Fischer 

 

Put-in:  

På brua som krysser elva ved Jerpåsen i Fiplingdalen.  

 

Take-out:  

På brua som krysser elva rett før utløpet i Auster-Vefsna når man kjører sørsideveien opp mot 

Hattfjelldal.  

 

Grad: 4/5 

 

Beskrivelse: 

På take-out kan du få en idé om vannstand – ser det greit ut for deg å padle det siste droppet før brua 

så kan du sette på. Det blir raskt sporty med mye vann i elva, og den kommer også veldig raskt opp.  

 

Store Fiplingdalselva er en klassiker i området, og blir ofte padlet. Fra å starte rolig på put-in graver 

den seg mer og mer ned i et dypt juv, og blir slikt sett mer og mer utilgjengelig. Det første droppet 

setter standarden – og har du en følelse av å ha mye vann på strekket kan det være lurt å gi seg tidlig. 

Det er flere historier om hårete utgåinger fra elva.  

 

Padlingen er som regel grad fire, med flere krevende linjer og morsomme stryk og terskler å bryne seg 

på. En stor skliefoss midt i strekket bæres normalt på elv venstre, men den har også blitt padlet flere 

ganger på noen vannstander. Det blir mer og mer hektisk jo lenger ned i juvet du kommer, og ikke få 

er ganske letta over å få øye på brua på take-out! 

 

Man kan også starte høyere opp på elva enn Jerpåsen, hvor man i så fall starter med en stor sklie der 

veien går over broa på Fv274.  
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                                                                  Dag Sandvik i fint driv ned Storforsen! Foto: Ron Fischer 

 
Denne sklia heter Storforsen, og er fantastisk å padle hvis vannstanden tillater det. Stryket nedenfor 

sklia er også morsomt.  

 

 
                                               Nedenfor Storforsen i Storfiplingdalselva venter flotte stryk! Foto: Mariann Sæther 

 

Etter de første fem hundre meterne avtar vanskelighetsgraden gradvis, før det blir forholdsvis flatt på 

mellompartiet ned på mot standard put-in på Jerpåsen. Strekket passer fint for den som har lyst på en 

litt lengre tur og som føler behov for adrenalin allerede i starten. Man kan også starte etter de første 

500 meterne og ta med mindre øvede kajakkpadlere ned til standard put-in på Jerpåsen, hvor man da 

altså avslutter turen for de som ikke kan padle hovedstrekket. 
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Litlfiplingdalselva 
 

 
Put-in: 

På brua over Lille Fiplingdalselva ved Kløvforsen, rett før veien svinger krapt mot venstre. 

 

Take-out: 

På brua like før samløpet med Auster-Vefsna. Dette er på samme vei som take-out for Store 

Fiplingdalselva, men den lille renner ut i Vefsna lenger nedstrøms.  

 

Grad: 4/5 

 

Beskrivelse:  

Elva er liten og bratt og trenger en del vann. Den er 5.5 kilometer lang, og vannstanden ser man best 

på take-out – det skal være nok vann til å padle greit ved brua, men ikke virke altfor høyt.  

 

Elva har et relativt lite nedslagsfelt og har dermed kortere sesong enn de andre elvene i området, noe 

som gjør at det stort sett bare er nok vann i elva når det er høy vannføring i de andre elvene.  

 

Lille Fiplingdalselva er en av de bratteste elvene i området, samtidig som den er relativ beskjeden i 

volum. Start med å padle sklia ovenfor brua, nesten umiddelbart etter denne får du et blokkert lite 

dropp som bør bæres på venstre. Herfra graver elva seg gradvis inn i et juv, med tallrike terskler på 2-

5 meter.  

 

Midt nede i juvet venter en stor foss som bæres på høyre side. Etter denne bæringen endrer elva 

karakter fra dropp med basseng i mellom, til bratt og kontinuerlig padling med en del skarp stein. Ved 

utgangen av juvet følger en morsom trippelkombinasjon som synfares fra venstre. 
 

Simskardelva 
 

 
Simskardelva er kort, men fin! Foto: Margrethe Jønsson 
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Put-in:  

Fra Rv. 273 i Fiplingdalen ta av på Rv. 274 og kjør mot Simskardet. Følg skilt mot Børgefjell 

nasjonalpark. Kjør til veis ende og parker på en opparbeidet parkeringsplass. Elva renner like 

bortenfor parkeringsplassen.  

 

Take-out:  

Ubetjent campingområde like ved krysset hvor man tar av inn mot Børgefjell nasjonalpark.  

 

Grad: 3/4 

 

Beskrivelse 

Dette er en liten elv som egner seg godt for de litt mindre øvede, eller for den som er på vei inn og ut 

av området via Fiplingdalen, og som vil ha en kjapp tur på elva.  

 

Strekningen er veldig kort, og tar kun 30 minutter å padle for øvede padlere – derfor kan man gjerne 

padle den flere ganger.  

 

På lite vann blir elva ganske steinete, og med unntak av en kul boof på elv høyre ganske tidlig, samt 

noen av strykene helt nederst på strekket, holder den enkel grad tre. I den bratteste delen nederst på 

strekket blir strykene grad fire på både lite og mye vann, men man kan enkelt gå ut til veien om man 

synes det blir for bratt.  

 

Er det mye vann i elva er den veldig morsom å padle, og ganske kontinuerlig.  

 

Laupskardelva 
 

 
                                                                Laupskardelva er en gjemt perle! Foto: Øivind Bakksjø 

 

Put-in:  

Fra butikken i Fiplingdalen kjører du fem kilometer sørover etter østsidevegen. Parker ved brua og gå 

opp så langt du vil. Det vanlige er 300 meter.  

 

Take-out: 

Brua, eller etter droppene nedenfor brua.  
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Grad: 3/4 

 

Beskrivelse:  

Laupskardelva er en kompakt liten perle som renner i poo-drop mellom Golverfjellet og 

Laupskardfjellet i Fiplingdalen. Siden padlestrekket er så kort kan den fint gjøres flere ganger, eller 

kombineres med Simskardelva som ikke er langt unna.  

 

For den som vil finpusse boofeteknikken er denne elva perfekt og ikke for vanskelig, men utrolig 

fotogen og enkel å komme til. Skal man synfare elva før padling er det best å gå opp langs elv venstre.  

 

For å bære inn til put-in er imidlertid elv høyre det beste alternativet. Bær opp langs veien på elv 

høyre, til veien gjør en venstresving. Ta av innover skogen og bort til elva. Fir båten ned i juvet 

nedenfor en upadlebar, trang venstresving. Det første droppet er det høyeste, og her ligger det en 

underspyling på venstre side og inn bak fossen. Vurder om du vil sette sikring her. Deretter er det bare 

å boofe seg ned til veien, og lenger om du vil.  

 

 

Stavasselva 
 
Put-in:  

Kjør mot Stavassdalen (følg skilt fra Coop-butikken i sentrum av Trofors) til du kommer til den første 

brua som krysser Stavasselva. Dette er take-out. For å nå put-in kjører du til veis ende i Stavassdalen 

og parkerer på opparbeidet parkeringsplass. 

 

Grad: 4  

 

Beskrivelse:  

Elva starter med små dropp og svinger, slik som du ser fra put-in. Etter noen intense, morsomme stryk 

roer det seg. Når det blir flatere og bredere elveleie nærmer du deg det kjente dobbeldroppet, som du 

sikkert kikket på fra veien på tur opp. Dette synfares og eventuelt bæres på venstre side. Etter droppet 

kommer ikke strykene så tett lenger, og elva følger ennå veien.  

 

Når elva senere går ned i et juv blir den brattere og uten et eneste rolig parti. Her er det non-stop action 

hele veien. Ingen høye dropp eller store valser, men tekniske stryk hvor man bør bruke de bakevjene 

som finnes. Synfaring eller bæring går alltid greit om nødvendig, da det ikke finnes loddrette 

fjellvegger i juvet.  

 

Dypest i juvet, før elva svinger venstre-høyre ved en stor steinblokk på venstre side, kommer en 

seksjon med tre små dropp med valser i midten. Disse kan være litt vanskelige å unngå, og synfaring 

anbefales. Etter dette er det noe roligere før et litt steinete stryk som er det siste før juvet åpnes opp, og 

du nærmer deg take-out. På mye vann kan de mer eventyrlystne også padle stor-sklia under brua.  

 

Beskrivelsen er forøvrig laget etter lavt – medium vannstand. Husk at med høy vannføring i området 

og i elva blir alt mye mer hektisk!  

 

Det er mulig å leie Stavassgården om man er ute etter overnatting i området – den restaurerte gården er 

stemningsfull og et flott sted å tilbringe tid. Spør i Trofors eller finn overnatting på internett. 
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Eiteråga 
 

 
                                                 Eiteråga er en klassiker for den som liker bratte elver: Foto: Mariann Sæther 

 

Put-in: 

Eiteråga ligger på vestsiden av Vefsna, og nås på delvis grusvei enten fra Mosjøen eller Grane. Man 

følger skilt til Eiterådalen, og på et punkt kjører man langs et dypt juv. Veien går så bort fra juvet en 

stund, før den igjen kommer ned til elva. Her parkerer man langs veien og går ned til elva, for å starte 

rett ovenfor juvet.  

 

Take-out:  

Der grusveien mellom Grane og Mosjøen krysser Eiteråga.  

 

Grad: 5 

 

Beskrivelse: 

Eiteråga er en perle av en elv for de som er godt øvede i kajakken, og som vil ha teknisk vanskelig 

bekkepadling. Strekket er 4-5 km langt. På lite vann blir det en del skuring, men som regel går det an å 

komme seg ned. På medium vannstand er dette regionens flotteste bekkepadling, og på høy vannstand 

(25 m3/sek og over) skal man være godt forberedt før man gir seg i kast med juvet.  

 

Det er bratt i juvet, og synfaring foregår fra store steinblokker. Svømming i juvet er utelukket – her er 

det flere underspylinger. Bæring er tidvis slitsomt, men stort sett alltid mulig. Treffer du med medium 

vannstand er linjene åpne og rene, og det er gode bakevjer for sikring og synfaring.  

 

Den store skliefossen rett før take-out har ennå ikke blitt padlet, og etter denne er det rolig ned til 

endestasjon ved veibrua.  

 

Husk at du må desinfisere kajakken om du skal padle Eiteråga – den ligger i kontrollsonen til 

Mattilsynet etter at Vefsna-vassdraget har blitt behandlet for Gyrodactulus Salaris.  
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Øvre Svenningelva 
 

Put-in:  

Kappskardmo langs E6, hvor man kan kjøre ned til elva.   

 

Take-out:  

Svenningdal camping langs E6, eller parkeringslomme rett nord for campingen. Spør alltid eier om det 

er greit å parkere på campingplassen! 

 

Grad: 2/3 

 

Beskrivelse: 

Svenningelva treffer du på i det du kjører inn i Vefsnaregionen fra sør. Den renner langs E6 nordover 

mot Trofors, og får alltid padlere til å strekke på nakken.  

 

Denne fire kilometer lange elveseksjonen egner seg godt til nybegynnere og lite øvede padlere. 

Strekningen trenger en del vann, og blir upadlebar på lav vannføring fordi elva blir for grunn. Vurder 

vannstand på put-in. 

 

Svenningelva har flate partier avbrutt av små stryk, og betegnes gjerne som områdets kosepadling. 

Etter 1.25 kilometer kommer et litt større stryk som bør synfares av de minst erfarne. Like før 

campingplassen ligger en enkel, men morsom sklie som garantert får fram smilet hos de fleste. Rett 

etter campingplassen venter også et greit, men morsomt stryk før take-out.  

 

Holmvasselva 
 
Put-in: 

Kjør på Fv. 76, til Engia, som ligger omtrent 1.6 kilometer fra krysset med E6. Det er en avkjørsel på 

begge sider av vegen, med plass til én bil på hver side.  

 

Take-out: 

På E6, ca. 2 km sør for krysset mellom E6 og Fv.76.  

 

Grad: 2 

 

Beskrivelse: 

Etterhvert som flere og flere padlere tar turen til Trofors for å padle har det dukket opp små strekker 

som egner seg for nybegynnere. Dette er en av disse.  

 

Denne tre kilometer lange elvestrekningen har små og trivelige stryk, som renner delvis gjennom et 

elvegjel. En lang sklie, på hele 375 meter, er ikke padlebar på lavt vann, men har blitt padlet på 

medium til høy vannføring. Synfar og ta gode avgjørelser. 
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Gåsvasselva 
 

 
                                                               Mariann Sæther padler Gåsvasselva i 2016. Foto: Ron Fischer 

 

Put-in:  

Kjør på Fv76 mot Brønnøysund. Veien krysser etterhvert Jordbruelva, et godt stykke før veitunnelen 

mot Tosbotn. Dette er put-in, da Gåsvasselva kommer inn i Jordbruelva rett nedenfor brua.  

 

Take-out: 

Kjør nedstrøms 3 kilometer for å padle et kort strekke av Gåsvasselva. Eventuelt kan du padle helt ned 

til E6, men da bør du ha en god del vann for at det skal være verdt det.  

 

Grad: 4 (3/4 på lavt vann)  

 

Beskrivelse: 

Gåsvasselva er en liten perle av en elv med mange små drop og sklier som stort sett er enkle og greie. 

Man kan synfare alle stryk, sette god sikring og gå forbi alle stryk - og egner seg slik sett for de fleste. 

Den største sklia, som kan padles på elv høyre, kommer mot slutten av det korte strekket. Siden det er 

så kort kan man godt padle flere ganger – eller om man har nok vann så fortsetter man ned til E6. Da 

får man også med seg elvas største sklie – om man tør og vil.  

 

Etter at snøsmeltingen på våren er over trenger denne elva litt regn for at den kan padles.  
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Lomsdalselva (multidagerstur) 
 

               
                   Det er ikke bare småtterier å bryne seg på                                          Mariann Sæther padler for andre gang ned      
                       Lomsdalselva! Foto: Mariann Sæther                                                  Lomsdalselva.  Foto: Ron Fischer 
 

 
Put-in:  

Elgviddevatnet i Lomsdal-Visten Nasjonalpark. Gå inn Jordbrudalen fra Fv. 76 til Nedre 

Jordbruvatnet. Den siste stigningen opp til vannet er krevende, men godt å få unnagjort. Padle over 

vannet og gå over til Øvre Jordbruvatnet. Her ligger det ofte tåke og is innerst inne på vatnet, selv midt 

på sommeren. Padle over og gå videre til Elgviddevatnet. Lomselva starter i utløpet av dette vatnet. 

Avhengig av oppakning og tempo tar gåturen inn alt fra 5 timer til 1.5 dag.  

 

 

Take-out: 

Storbørja/Nevernes. Har du ikke organisert båt-shuttle på forhånd fra Nevernes, må du padle ut fjorden 

fra Storbørja og over til Nevernes. Av og til kan man være heldig og få skyss ut med sommergjestene 

som i Storbørja – men dette kan man ikke regne med. 

 

Grad: 5 

 

Beskrivelse: 

Nasjonalparken Lomsdal-Visten ble opprettet i 2009, og er 1102 kvadratkilometer stor. Parken blir 

regnet for et av de mest øde i Norge, og her kommer villmarken tett på livet for et uforglemmelig 

padleeventyr. Lomselva renner gjennom hjertet av fjellområdet, og skifter navn fra Grunnvasselva til 

Lomselva på ferden fra fjell til hav. 
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Elva ble førstegangspadlet i 2002, av Steinar Willasen, Morten Eilertsen, Mariann Sæther og 

Benjamin Hjort. Barbara Winter fra Østerrike var med som frivillig sherpa og gikk hele strekningen. 

Turen tok tre dager, med start fra tunellen ned til Tosbotn. I senere tid har inngåingsruta blitt 

modifisert via Jordbrudalen, noe som har vist seg å være en del enklere.  

 

Lomsdal-Visten har som regel for mye snø til å komme seg inn til elva i juni, og også tidvis i juli. For 

å være sikker bør man enten snakke med kjentfolk eller søke informasjon om snømengden i Trofors på 

forhånd. I 2012 møtte vi på et tykt isbelte på en av innsjøene helt i slutten av juli, også etter en 

rekordvarm sommer. I 2016 var det vanskelig å ta seg fram til Elgviddevannet i begynnelsen av juli 

p.g.a snø.  

 

Til tross for at vannstand og vær kan være vanskelig å beregne i Lomsdal-Visten, er elva en av 

regionens flotteste, og byr på et tureventyr av de sjeldne. På sommeren etter at snøsmeltingen er ferdig 

blir elva ofte liten, men selv på estimert minimumsvannstand har det vært mulig å komme seg ned. 

Klarer man å beregne slik at man treffer elva etter en eller to dager med regn er det perfekt. Man bør 

ha oppholdsvær under selve padleturen, da elva stiger meget raskt under regnvær, og parken er 

beryktet for uværene sine. Husk kart og kompass, da en gruppe som traff på tåke i 2016 gikk seg vill 

og gikk seks kilometer i feil retning... 

 

Fra Elgviddevatnet renner elva gjennom den vakre Grunnvassdalen. Elva, som forøvrig heter 

Grunnvasselva her oppe, starter med en seksti meter høy foss som enklest bæres forbi på elv venstre. 

Elgiddevatnet er forøvrig et legendarisk fiskevann, så kanskje kan det være en idé å ta med fiskekort 

og fiskestang!  

 

Padlestrekket begynner greit med lavt volum og grad 3-4 padling som sakte, men sikkert tar seg opp, 

og noen av droppene er mer tekniske. Etter Grunnvatnet kommer etterhvert en lengre bæring forbi en 

rekke upadlebare fosser – og på det følgende strekket ned til samløpet med Henrikselva har man alt fra 

små terskler, til store sklier og blokkerte småjuv. Dette er meget flott og morsom padling om man har 

nok vann – på lite vann går det også greit, selv om det blir litt steinskuring. Har du mye vann kan det 

bli sprekt, så bruk vettet godt.  

 

Nedenfor samløpet med Henrikselva heter elva Lomselva, og her ligger også en åpen skogskoie på elv 

venstre som man kan bruke som overnatting hvis man vil. Den er ikke lett å se fra elva så hold et øye 

med kartet. En bro går over elva til ødegården i Lomsdalen– og her må man ut og gå forbi noen urene 

skliedrop. På vei inn i neste seksjon kommer et sett med sklier som er som tatt ut av Californias 

granittparadis – rene og pene grunnfjellssklier med stor morsomhetsfaktor! Den største sklia trenger en 

del vann. Bæring kan enkelt gjøres på elv høyre. Den mest tekniske sklia har en litt blind inngang, 

men går likevel greit.  

 

Etter at California-seksjonen er unnagjort har du fremdeles igjen noen kilometer med morsom padling. 

Det siste trange juvet før samløpet med fjorden, byr på en bæring på elv høyre der hvor elveløpet er 

mest blokkert. Det er mulig man kan padle stryket på noen vannstander. Ut mot Storbørja er det bare å 

lene seg tilbake og begynne å speide etter turgåere og fiskere – vanskelighetsgraden avtar desto 

nærmere fjorden du kommer.  

 

I Storbørja er det vel verdt å padle tvers over fjorden og sjekke ut den gamle skolestua – paret som tar 

vare på skolestua er veldig trivelige, og byr som regel på enormt god kaffe!  

 

NB! Lomsdal-Visten er en av våre vakreste nasjonalparker – husk å ikke legge igjen søppel, husk å 

ferdes uten spor, og husk også at det IKKE er tillatt å bruke drone til filming i norske 

nasjonalparker.  
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Susna 
 

 
   Det mest seriøse stryket ovenfor Kroken er dette droppet. Mariann Sæther finner linja fint!  

Foto: Ron Fischer. 
 

Seksjon 1: Klassisk 

 

Put-in: 

Kjør opp Susendalen på Fv. 290 til Kroken. Kjør ned til elva og start like ovenfor broen.  

 

Take-out: 

Ta av fra Fv. 290 til Furuheim (skiltet med Hane-skilt) – ta ut på brua som går over elva ved 

Finnbakken, nedenfor Valliforsen.  

 

Grad: 5 

 

Beskrivelse: 

Om det er lite vann (opp til 40 m3/sek på måleren på Nervoll) kan du kjøre opp forbi Kroken, til 

startpunktet for gåturer inn i Børgefjell. Gå ned til elva på opparbeidet sti. Til å begynne med er 

landskapet åpent, og de to første strykene er ikke i juv. Mens det første stryket er et til tider tricky, lite 

drop, er nummer to det største droppet. Dette stryket har en alvorlig underspyling på elv høyre og har 

også ført til at spruttrekk har falt av kajakker. Sett god sikring!  

 

Elva renner etterhvert inn i et lite juv, og her ligger det et vertikal, flott drop og venter på deg. Det ser 

nok ofte verre ut enn det er – det lander i et basseng som er delvis oppdemmet på elv venstre. Om du 

ikke vil padle kan du gå/klyve forbi på elv venstre.  

 

Et grad fire stryk finnes mot utgangen av juvet, og her bør man passe på at boofen sitter godt. Det er 

vanlig å padle på elv venstre. Fra juvet er det flatt ned til bruen over elva i Kroken.  

 

Det har også blitt padlet fra gården som ligger høyt oppe i vassdraget, men det blir stort sett gåing ned 

til hengebrua inn til Børgefjell p.g.a mange underspylinger og småjuv som ikke er padlebare.  

 

På mye vann, altså over 40 m3 på måleren, starter man helst i Kroken, fordi det øvre juvet stort sett 

blir en bære-fest. Seksjonen fra Kroken har blitt padlet opp til 110 m3, med kun én bæring, selv om de 

fleste nok vil bære minst to ganger på denne vannstanden. På vannstander under 30 m3/sek blir noen 
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av skliene ganske grunne, men elva blir padlet helt ned mot 15-20 m3/sek. Renner Susna med 25-30 

m3/sek kan seksjon 2 være et morsomt alternativ for stødige bekkepadlere.  

 

Denne seksjonen er en av de mest kjente elvestrekningene i Hattfjelldal, og byr på fantastisk fin og ren 

padling. Elva renner vekselsvis over sklier og drop, men alltid med basseng/roligere partier mellom 

strykene. Alt kan synfares og gås forbi.  

 

Det mest kjente droppet er nok Boof-shower, eller Dusjen, hvor det føles som om man boofer inn et 

kjempeforheng av vann– derav navnet!  

 

En stor sklie med en grunn linje på høyre og en funky curler på venstre blir ofte båret på mye vann. På 

lite vann er det som regel greit å finne en linje ned i midten, selv om man skal passe seg for å gå rundt 

– mange har fått blødende knoker av sklia på lite vann. 

 

Den siste store sklia er fantastisk morsom å padle, og er en trippelkombinasjon hvor man starter på elv 

høyre og krysser over til venstre. Den har få konsekvenser så lenge man holder kajakken rette veien 

opp – den nederste valsa er snillere enn den ser ut som så lenge man treffer rett på.  

 

Seksjon 2: Mikkeljord-Unkerelva 

 

Put-in:  

På flata ved Mikkeljord 

 

Take-out: 

Samløpet med Unkerelva 

 

Grad: 5  

 

Beskrivelse: 

 

Susna er en lang elv, og det tok lang tid før dette strekket ble padlet helt igjennom. Ikke før i 2011, 

med en vannstand på 25 m3/sek på måleren på Nervoll ble også det siste juvet før samløpet med 

Unkerelva padlet. Denne vannstanden syntes perfekt for seksjonen, og hvis man er klar for mer 

teknisk padling enn på Susna klassisk, er det bare å putte på. På 25 m3/sek er uansett Susna klassisk 

ganske lav, dog fremdeles padlebar.   

 

Seksjonen begynner forholdsvis flatt, men etterhvert tar elva seg opp og blir mer teknisk. Karakteren 

er pool-drop gjennom det første juvet, og synfaring og bæring er for det meste gjennomførbart. 

Strykene er morsomme, og med stort sett greie linjer. 

 

Elva flater ut igjen etter dette første juvet, men det mest blokkerte juvet ligger rett nedenfor. Her er 

strykene også seriøse med mange blokkeringer og underspylinger. De siste 500 meterne med padling 

er de vanskeligste, og denne siste delen av juvet kan være vanskelig å komme seg ut av når man er på 

elva. Har du tatt deg vann over hodet er det best å gi seg tidlig, og vil man bære hele dette siste juvet 

er høyre side det beste.  

 

Etter det siste juvet åpner det seg, og elva renner rolig ned til samløpet med Unkerelva. Hele strekket 

er 7.5 km langt. 

 

 

 



21 

 

 

Krutåga 
 

 
                                                                   Franskmann Stephan Pion padler trippeldroppet i Kruttåga.  

                                                                                               Foto: Mariann Sæther 

 

Put-in: 

Parkeringslomme for tursti til Gryttinden nedenfor Krutvatnet på Rv. 73. Følg stien ned til elva.  

 

Take-out: 

Veibru over elva rett overfor Røssvatnet på Fv. 292. 

 

Grad: 5 

 

Beskrivelse: 

Dette er en av de aller flotteste elvene å padle i området, så ikke glem å ta med kamera! Krutåga er 

karakterisert av drop og sklier med basseng i mellom, og er slik sett veldig typisk for 

Hattfjelldalselvene. Hele strekningen er litt over ni kilometer lang, og her er det mye hvitt vann å 

glede seg over.  

 

Det starter rolig med noen enkle grad tre og fire sklier og dropp. Høydepunktet er utvilsomt det 

etterhvert så kjente trippeldroppet som ligger i øverste del av padleturen, og som man kan skimte fra 

veien på vei opp. Man kan synfare fra begge sider. Den første sklia blir padlet både på høyre og 

venstre side. Dropp nummer to har en sniklinje helt ut til venstre, og for den som vil teste boofen er 

det fullt mulig til høyre for midten. Den tredje lille sklia kan padles hvor som helst. Et tips er at 
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synfaring av de to nederste droppene er enklest etter å ha padlet den første sklia, og etter å ha tatt 

bakevja på elv høyre mellom det første og andre stryket. 

 

Selv om trippelkombinasjonen helt klart er høydepunktet på turen, kommer den mest tekniske delen av 

elva på den siste halvdelen av padlestrekket. Det er vanlig å gå forbi to steder – et uryddig drop og et 

meget stor sklie som bæres på elv høyre. Etter den store sklia er det rolig ned til juv nummer to som 

har flere tekniske stryk ventende – morsomme linjer og flott padling tar deg med ned til take-out.  

 

Det finnes meget fine steder å campe både ved Krutvannet og Røssvatnet, for de som blir lei av 

padlecampen på Unkervatnet. 

 

Mølnhusbekken 
 

 
                                Det finnes flotte steder å campe ved take-out på Mølnhusbekken. Foto: Benjamin Hjort. (Selvportrett) 

 

Put-in:  

Kjør 12 kilometer langs Rv73 mot Røssvatnet fra Hattfjelldal sentrum. Parker og gå opp langs bekken 

så langt du vil. Mølnhusbekken er den høyre bekken som kommer inn i bassenget nede ved veien når 

du ser opp fra veien – til venstre kommer Bjørkåselva inn. 

 

Take-out: 

Riksvei 73.  

 

Grad: 4 

 

Beskrivelse: 

I 2016 ble denne lille elva vedtatt utbygget, slik at det er ikke sikkert man kan padle her i mange år til. 

Benytt sjansen så lenge den ikke er oppdemmet! 

 

Selv om man må gå opp langs elva blir man rikt belønnet med annerledes padling. Her finner man 

lange sklier, dog med liten vannføring, slik at dette er ”ekte” bekkepadling i Korsika-stil. 

 

Mølnhusbekken er en fin ettermiddagstur, og alt kan synfares på vei opp. Elva ble padlet for første 

gang i 2010 av Benjamin Hjort, Nini Bondhus og Erika Sprunck.  
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Unkerelva 
 

 
                                                              Det kan bli lavt i Unkerelva, men det er fremdeles en flott tur.  

                                                       Her er det Jasper Polak som leder gruppa ned. Foto: Benjamin Hjort. 

 

Put-in: 

Kjør på Fv 804 ut av Hattfjelldal og følg skilt til Unkervatnet. Utløpet av Unkervatnet 

 

Take-out: 

Bro over elva på Rv 804. 

 

Grad: 3/4 

 

Beskrivelse: 

Etterhvert har Unkerelva blitt en klassisk oppvarmingselv å gjøre i Hattfjelldals-området. Den er også 

en yndet morgen- eller kveldstur fra camp, siden de fleste padlere bruker steinstranda ved Unkervatnet 

som base i juli.  

 

Elva renner fra den 9.5 kilometer lange innsjøen Unkervatnet, og er en elv som tåler mye vann. Ser det 

lavt ut fra broa på take-out anbefales det å ikke padle elva siden det blir mye steinskuring, og flere har 

fått ødelagt både humør og båt på lavt vann. Ser derimot strykene rett før brua morsomme ut er det 

bare å sette på. 

 

Det er få vertikale drop å finne på strekket, med unntak av et drop som dreier mot høyre inn mot en 

fjellvegg, samt en kombinasjon mot slutten av strekket. Elva er bare seks kilometer lang fra put-in til 

take-out, men på lavt vann synes det uendelig med skuring.  

 

Unkerelva renner gjennom et vakkert, men forholdsvis øde område. Det er ikke enkelt å gå ut til veien 

fra elva, og store grupper med en del uerfarne padlere har brukt så mye som åtte timer ned elva.  

 

Et tips er å stoppe på sætra som du kjører forbi på vei tilbake til campen – her selger de deg gjerne 

fersk melk fra melketanken, og de siste årene er det nepalesiske arbeidere som møter deg med smil i 

sæterdøra – og de liker å slå av en trivelig prat!  
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Skarmodalselva 
 

 
                                                                Grunne drop er typisk for Skarmodalselva. Foto: Lee Royle 

 

Put-in: 

Ca. 8 km inn på svensk side langs Fv296, på en stor rasteplass. 

 

Take-out:  

På Riksgrensen eller ca.1 km inn på norsk side. 

 

Grad: 4 

 

Beskrivelse: 

Skarmodalselva renner fra Sverige, hvor den heter Vapstälven, og inn i Norge gjennom Skarmodalen. 

Den ender etterhvert opp i Unkervatnet. Dette er ikke en elv som blir padlet like ofte som de andre 

elvene i regionen, kanskje fordi den ligger for seg selv litt lenger unna enn flere av klassikerne. Det er 

synd, for elva er flott å padle med riktig vannstand! 

 

Elva er relativt stor, med vanlig vannstand anslagsvis mellom 15 – 30 m3/sek. Er snøsmeltingen over 

bør du vente på en del regn før du setter på, ellers blir strykene grunne og kan lett sprekke kajakker og 

humør.  

 

Skarmodalselva er en elv med meget varierte stryk. Den har en god del dropp med basseng i mellom, 

og er slik sett typisk for Hattfjelldalsområdet. Den renner vekselvis gjennom åpent terreng med store 

sklier og stryk med relativt skarp stein, eller i korte gjel. Disse gjelene er smale og noen av strykene i 

gjelene er svært blokkerte og bør bæres. Hele strekket kan synfares og bæres uten problemer. 

 

Mjølkelva 
 
Put-in: 

Det er flere veier til Mjølkeelva, men en rute er å kjøre opp Susendalen og ta broa over til Finnbakken. 

Man kjører da nedover dalen igjen mot gården Sørgård. Mjølkelva passerer under veien. Gå opp på elv 

venstre, og start turen der to elver møtes.  

 

Take-out: 
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Veibrua over elva 

 

Grad: 5  

 

Beskrivelse: 

Mjølkeelva kommer fra snø og is, og på varme dager har den mye vann. Er det mye vann generelt i 

området, f.eks. under snøsmeltingen i mai/juni er den som regel for høy til å padle.  

 

Den bør padles med liten vannføring, men den eneste måten å sjekke vannstanden på er å kjøre til 

take-out, gå opp og se om det ser greit ut. Dette er kanskje en medvirkende årsak til at Mjølkelva blir 

padlet relativt sjeldent, og hvorfor det alltid er spennende å putte på. 

 

I seg selv er den ikke en typisk Hattfjelldalselv, da den er liten, bratt og hissig, og kvalifiserer i aller 

høyeste grad for å bli kalt bekkepadling. Høydepunktet er et ganske heftig trippeldrop hvor man bør ha 

tunga rett i munnen, og som garantert får fram smilet hos de fleste som liker å padle grad 5.  

 

Etter trippeldroppet roer det seg litt, selv om det fremdeles er action å finne ned til brua.  

 

 

Fusta 
 
Put-in: 

Kjør E6 nordover fra Mosjøen og ta av i første avkjørsel til venstre etter broa over Fusta. Følg grusvei 

og ta av mot venstre der veien deler seg. Fortsett å hold venstre og parker ved veis ende.  

 

Take-out: 

Kjør nord fra Mosjøen og ta av mot Sandnessjøen. Kjør forbi bommen og over brua som krysser 

Fusta. Parker på en stor parkeringsplass på høyre side av veien, omtrent 50 meter forbi brua.    

 

Grad: 2/3 

 

Beskrivelse:  

Fusta er en fin nybegynnerelv med grad 2 til 3 padling avhengig av vannstand. Elva renner ut i havet. 

Man starter etter en stor foss ved brua over E6. Det er også et fint nybegynnerstrekke litt over 

fossen, men man må da passe på å ikke komme lenger ned enn til E6-brua. Vannet holder bra fart inn 

mot fossen, slik at man må være føre var. 

Etter put-in er elva rolig i noen hundre meter. Når elva svinger mot venstre begynner et langt 

sammenhengende parti. Det finnes noen greie bakevjer på vei ned, og man kan øve seg på 

bakevjeteknikk. På lav vannstand kan det bli noen valser som er litt sticky på denne delen av elva. Det 

går greit så lenge man er oppmerksom på de.  

Når elva svinger til høyre begynner et langt, rolig strekke. Et unntak er en lang høyresving som kan by 

på en fin surfebølge. I enden av dette strekket begynner elva å få litt fart igjen. Her er det mange store 

steiner som kan brukes til morsomme slalomløyper, og er dermed perfekt for teknikktrening.  

Når elva tar en krapp venstresving blir det noe roligere, før det mest utfordrende rettstrekket kommer, 

fra steinbruddet og ned til broa. Under broa på elv venstre ligger en stor kampestein hvor det ofte 

dannes en stor valse bak.  
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Herringelva 
 
Put-in:  

Kjør E6 nordover fra Mosjøen og ta inn på Fv251 mot Herringen. Etter to mil stopp nedenfor brua 

over elva i Herringbotn, rett nedenfor Fuglmyra og Herringbotn naturreservat.  

 

Take-out: 

Rett før Nilsmoforsen, som kan sees fra veien. Parker på parkeringslommen der du ser fossen – ta ut 

før fossen.  

 

Grad: 3 

 

Beskrivelse: 

Store deler av elva går i juv, men det går bilvei langs nesten hele padlestrekket. Elva er ca. 3 kilometer 

lang, og byr på flott bekkepadling, over fint grunnfjell.  

 

Herringelva renner ut fra et fredet myrområde og starter med en bratt, ikke vertikal foss på 60 meter. 

Denne bæres som regel på elv høyre. De første to hundre meterne er morsomme og man må strekke 

nakken for å få øye på linjene. En bratt sklie på sju meter sørger for at oppmerksomheten er på topp. 

Denne kan bæres på elv høyre. Deretter kommer noen få, enkle stryk før man kommer til et stille 

basseng.  

 

Nedenfor venter et klassisk dobbel-dropp, hvor det første måler to meter, og det siste ca. en og en halv 

meter. Disse blir etterfulgt av en kort sklie i en høyresving. Små sklier og drop leder deretter ned til en 

en morsom s-sving. Man kan også velge å fortsette turen lenger ned forbi vanlig take-out, men da blir 

elva en god del brattere, med mer synfaringer og bæringer. Det finnes lite informasjon om dette 

strekket per. i dag.  

 

Hattelva 
 
Put-in: 

Bro der E6 krysser Hattelva (nord for Ømmervatn), ca. 2 mil nord for Mosjøen. 

 

Take-out: 

Bro over Hattelva på Fv78.  

 

Grad: 3 

 

Beskrivelse:  

Dette er en yndet elv for lokale padlere, men elva trenger relativt mye vann. Er det derfor mye vann i 

Vefsnavassdraget er dette et fint padlealternativ, også for de som bare vil ut på kosetur.  

 

Hattelva starter med morsomme, sammenhengende stryk direkte fra put-in. Elvebunnen er ganske 

steinete, og ca seks hundre meter etter put-in kommer du til turens eneste dropp på to meter. Deretter 

øker vanskelighetsgraden på strykene, som fortsatt er sammenhengende. Det er likevel forholdsvis 

grei padling ned til take-out. 
 

 

 

 


