Velkommen til Skjebergkilen

Ruter/Routes
Karlsøysundet – Toselandet

Dette padleområdet ligger hovedsakelig i Sarpsborg kommune og grenser i øst mot Halden, i vest mot Fredrikstad
og i syd mot Hvaler. I sydøst skimtes svenskelandet.
Turene vi beskriver her, tar utgangspunkt i Karlsøybrua,
som forbinder fastlandet Ullerøy med øyene Nordre- og
Søndre Karlsøy. Hit kommer du ved å følge E6 i retning
Sverige. Ta avkjørselen ved Solbergtårnet (Solbergkrysset) og følg fylkesvei 130 mot Fredrikstad. Etter et par
km tar du av til venstre mot Ullerøy (Ullerøyveien). Følg
denne veien noen km til du kommer til Karlsøybrua. På
andre siden av brua parkerer du gratis med få meter avstand til en liten strand. Herfra kan du velge om du vil
padle østover eller vestover (under brua).

Flere turforslag/other trip suggestions: ut.no, godtur.no

Padlevettregler
1. Velg båt som passer til dine
ferdigheter og til turen
2. Sjekk at utstyret er i orden
3. Kle deg etter vanntemperaturen. Ta med
reservetøy
4. Ha alltid på deg godkjent
redningsvest

Toselandet
Fra stranda ved Karlsøybrua velger vi denne gang å padle
vestover under brua og videre gjennom Karlsøysundet.
Denne turen er i le for vinder fra vest og sydvest og går
hovedsakelig langs land. Fra Bukkholmen padler vi først
inn i Tosekilen langs Ullerøylandet. Her passerer vi Dragonfjellet, en velkjent klippevegg for alle som vil gjennomføre
«manndomsprøven» ved å hoppe eller stupe fra store høyder. Vi runder den lille holmen Hammeren midt i kilen før vi
stikker over mot Toselandet der vi skimter Torsø herregård.
På odden rett ved finner du en liten strand der det er mye
spennende å utforske (gamle militære stillinger, skyttergraver og utsprengt grotte osv. Vi fortsetter utover kilen og
følger Toselandets østside. Her er mange friområder med
flotte muligheter for strandhugg og telting. Turen vi foreslår
her runder Toseskjæra, før den følger veien tilbake via Gåsa,
Tosekalven og Karlsøysundet. Ønsker man en lengre tur, er
det bare å fortsette videre langs Toselandet og utforske mer
av dette spennende landskapet.

. . . . . . . . . . . . . ca 15 km

5. Overvurder ikke dine egne
ferdigheter. Øv deg på
redningsteknikker
6. Dersom du velter, forlat
ikke båt eller åre
7. Ha respekt for vær og vind,
og sjekk værvarslingen før
du går ut i kajakk eller kano
8. Hold god avstand til andre
båter. Sørg for å bli sett
9. Lær deg livredning
10. Vær miljøbevisst. Vis hensyn
overfor naturen. Husk
sporløs ferdsel

Boating customs

Toselandet

1. Choose a boat that suits
your skills and your route
2. Chek that the equipment
is in order
3. Dress for the water temperature.
Bring spare clothes
4. Always wear an approved
life jacket
5. Don’t overestimate your own
skills. Pratice rescue
techniques
6. If your tip over, do not leave
the boat or oars
7. Have respect for the weather and
check the weather forecast before
going kayaking or conoeing
8. Keep a good distance from
other boats. Be sure to be seen
9. Learn lifesaving
10. Be environmentally conscious.
Show consideration for nature.
Remember trackless traffic

Ansvarlig for kartfesting av ro- og padleruter:

God tur!
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