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Paddling på gränsen 
– naturnära semesterupplevelser 

Paddling on the border – holiday fun in nature 



I kanot och kajak är du nästan ett med vattenytan. Du glider 
ljudlöst genom landskapet och kommer tätt inpå både djur 
och natur. Det är upplagt för riktigt stora nära-naturen- 
upplevelser! Dessutom är det en tillfredsställande fysisk 
upplevelse att ta sig fram på vattnet med egen muskelkraft 
och något som alla borde unna sig.

Oavsett om du känner till gränsområdet sedan tidigare eller 
är en besökare långväga ifrån så är en paddlingstur ett unikt 
sätt att uppleva landskapet på. I gränsområdena är naturen 
varierad och aktörerna här erbjuder paddlingsupplevelser 
för alla åldrar och erfarenhetsnivåer. Det spelar ingen roll 
vilken nivå du är på, de duktiga kanot- och kajakverksam-
heterna i området ger dig trygga och spännande paddlings-
upplevelser på insjöar, kanaler eller skärgård. 

Det helt unika med området är att du på många ställen 
faktiskt paddlar ostörd över landsgränsen – oavsett om du 
befinner dig i gränslandet mellan Kosterhavets nationalpark 
och Ytre Hvaler nationalpark, i Idefjorden eller på insjö-
ar som Stora Le eller Kornsjöarna. Gör dig beredd på en 
gränsöverskridande semesterupplevelse med öppna sinnen 
och avkoppling.

Magiska insjöar
På båda sidorna av gränsen ligger skogslandskap beströdda 
med magiska insjöar, och i många av dessa erbjuds varie-
rade paddlingsupplevelser. Paddling på insjö är en otroligt 
familjevänlig aktivitet och passar alla erfarenhetsnivåer. 
Många platser erbjuder guidade turer eller introduktions-
kurser och det är alltid en bra idé att fråga lokala uthyrare 
om de bästa paddlingsrutterna, då de känner till området väl.

Dalsland är det område i Sverige som har flest insjöar och 
genom insjösystemet DANO har man utvecklat en infra-
struktur för paddlingsturism med dedikerade tältplatser. På 
så sätt hittar du de bästa övernattningsställena – utan att 
störa djurlivet alltför mycket.

Historiska kanaler
Att paddla i kanaler är ett otroligt spännande sätt att 
kombinera natur och historia på. Kanalerna på båda sidorna 
av gränsen har drygt 150 års historia och med dessa som 
utgångspunkt kan du utforska både kultur, historia och djur-
liv. Både Dalslands kanal och Haldenkanalen och har ett bra 
urval av uthyrare av kanot och kajak. Längs kanalerna kan 
du se bäver, älg och örn, besöka kanalmuseum och äta lokal-
producerade rätter, och när natten kommer kan du bo i allt 

från tält, skjul och campingstugor till eleganta herrgårdar 
och unika glashus. Att passera slussarna med egen kanot 
eller kajak är en upplevelse i sig själv. Om du gillar att fiska 
har du verkligen något att se fram emot! Det finns gott om 
fisk på många platser – men glöm inte fiskekort. I Bengtsfors 
i Dalsland kan du också kombinera paddlingen med dressin, 
paddla en väg och köra dressin tillbaka.

Världens vackraste skärgård
Visste du att Bohuslän har utsetts till världens sjunde 
vackraste vildmarksområde av CNN? Med kajak eller kanot 
som utgångspunkt kan du uppleva all denna skönhet från 
insidan. Även på Østfold-sidan erbjuds det paddlings-
upplevelser på sjön, oavsett om du vill ha skräddarsydda 
paddlingspaket eller sy själv. Guidade turer med havskajak 

är populära i båda länderna och det erbjuds många typer 
av gruppaktiviteter, bland annat i fantastiska Kosterhavets 
nationalpark och Ytre Hvaler nationalpark. Detta samman-
hängande nationalparksområde är för övrigt Skandinaviens 
första transnationella marina nationalpark. Här är artrike-
domen stor och det finns mycket att se och uppleva både 
ovan och under vattenytan.

Duktiga lokala guider ser till att du får ut maximalt av om-
rådet, och i lä av holmar och skär är det tryggt och fint för 
paddlare på alla nivåer. Många ställen erbjuder dessutom 
dubbelkajak. Har du förresten hört att Kosteröarna och 
Hvaler är de områden i Sverige och Norge som har flest sol-
timmar? Det är med andra ord väl upplagt för många härliga 
timmar på havet.Paddling på gränsen – naturnära semesterupplevelser  

Vill du ha en annorlunda upplevelse tätt inpå naturen? Gränsområdet mellan  
Bohuslän, Dalsland och norska Østfold är perfekt för paddling med kajak och kanot. 
Lugn skärgård, vackra insjöar eller spännande kanaler – gränsområdet har allt! Följ 
med på paddlingsäventyr med denna broschyr som guide.

Broschyren i din hand ger dig en översikt över kanot- och kajakuthyrare i Bohuslän, 
Dalsland och Østfold. Självklart finns det också mycket annat spännande att 
kombinera paddlingsturerna med. Läs mer på länkarna på baksidan eller kontakta 
våra turistkontor för att få veta mer om de olika resmålen i gränsområdet.

 Paddlingsöversikt för gränsområdet



In a canoe or kayak you feel at one with the water. Gliding 
quietly through the water, everything you see of the lands-
cape and animals is right up close to you. There is no better 
way to experience nature! And using your own strength to 
glide across the water is a satisfying physical feeling every- 
one should have the chance to enjoy.

Whether you know the border region well or are a tourist 
new to the area, a paddling trip is a unique way of expe-
riencing the landscape. In the border region you will find 
nature in its many varieties, and the rental companies offer 
paddling adventures for all ages and skill levels. Whatever  
your level of experience, the professional canoe and kayak 
adventure companies will provide safe and exciting paddling 
adventures in lakes, canals or along the beautiful coast. This 
is a unique experience as you can freely cross the national 
borders – whether you are in the border region between 
Kosterhavet and Ytre Hvaler national parks, in the Idde- 
fjord or, for example, on Stora Lee or Kornsjöarna. Get ready 
for a holiday adventure that will take you into new territory 
and give you a completely unique holiday experience, with 
your senses wide open and your body calm and relaxed…

Majestic lakes
On both sides of the border you have forest landscapes 
dotted with majestic lakes, many of which offer paddling 
adventures. Paddling on a lake is a truly family-oriented 
activity for all skill levels. Many places offer guides or  
starter courses, and it can also be a good idea to ask the 
locals about the best paddling routes.   

Dalsland is the region in Sweden with the most lakes, and 
the DANO lake system has developed an infrastructure for 
paddling tourism with dedicated camping sites. This enables 
you to find the best places to stay the night – with little 
disturbance to animal life.

Historical canals
Paddling in a canal is an incredibly exciting way to combine 
history and nature. The canals on both sides of the border 
have more than 150 years of history, so you can explore 
culture, history and animal life along the banks. Both the 
Halden and Dalsland canals have a good selection of rental 
companies ready to equip you with a canoe or kayak. Along 
the canals you can encounter beavers, moose and eagles, 
you can visit a canal museum and stop to eat and enjoy 

exquisite local dishes. When night comes you can choose to 
sleep in a tent, a lean-to, camping cabins, stately mansions 
or unique glass houses. Negotiating the locks in a canoe or 
kayak is guaranteed to be an unforgettable experience. If 
you like to fish, you are going to enjoy yourself here! Fish 
abound in the waters – just make sure you have a fishing 
license. In Bengtsfors in Dalsland you can even combine 
your paddling with travelling by a railway trolley; paddle one 
way and pedal the trolley back.

The world’s most beautiful archipelago 
Did you know that Bohuslän has been named the seventh 
most beautiful wilderness area by CNN? In a kayak or canoe 
all this beauty can be experienced right up and close. On 
the Østfold side, paddling adventures are offered on the 
sea, you can either have a customized paddling package or 

put together your own. Guided tours with an ocean-going 
kayak are popular in both Sweden and Norway, and many 
types of group activities are offered, such as visiting the 
fantastic Kosterhavet and Ytre Hvaler national parks. This 
interconnected national park area is also the first trans- 
national marine national park in Scandinavia. With a wealth 
of species there will be no lack of things to experience, 
both on and under the water. 

Skilled local guides will ensure that you get the most out of 
the area, and sheltered by islets and skerries all paddlers, 
regardless their skill and experience level, can enjoy padd-
ling safely. Many rental companies also offer a two-seater 
kayak. Incidentally, did you know that the Koster islands and 
Hvaler are the areas in respectively Sweden and Norway 
with the most hours of sun? That means many lovely sunny 
hours on the water! 

Paddling on the border – holiday fun in nature 
Would you like to have a different type of holiday right in the heart of nature?  
The border region between Østfold in Norway and Dalsland and Bohuslän in Sweden 
is ideal for kayak or canoe paddling. Calm seas among the skerries, beautiful lakes and 
exciting canals – the border region has everything! Go on a paddling adventure with  
this leaflet as your guide.

The folder you are holding provides a list of companies renting canoes and kayaks in 
Bohuslän, Dalsland and Østfold. There is of course also much more to see and do in  
combination with your paddling trip. To learn more about the different destinations in 
the border region, use the links on the back page or contact one of our tourist offices.  

 Paddling overview of the border region 



ØSTFOLD

BOHUSLÄN

DALSLAND

Dals Ed

Bengtsfors

Uddevalla

Göteborg

Trollhättan

Lysekil

Sotenäs       

Strömstad

Tanum

Koster

Tanumshede

Fjällbacka

Kungshamn

Grebbestad

Skee

Ed

Spydeberg

Ørje

Mysen

Munkedal

Vänersborg

Färgelanda

Mellerud

Åmål

Eidsberg

Hvaler

Sarpsborg

Rakkestad

Marker

Hobøl

Moss
Våler

Askim

Rygge

Skiptvet

Råde

Fredrikstad

Trøgstad

Halden

Aremark

Rømskog

Oslo

1

4

56
7

89

10

2

3

11
12

13

18

19

20

21

14

V Ä N E R N

15
16

17

22

www.bohuslan.com

www.dalsland.com

www.visitoestfold.com

23
24

25

26

27

28
29

31

32
33

34
35

30

36

37

I det svenska sjösystemet Dalsland Nordmarken 
finns ett hundratal lägerplatser med vindskydd, 
toaletter och ved. Naturvårdskortet är en unik 
service som ger dig rätt att nyttja våra lägerplatser i 
naturen. Naturvårdskortet köps online, på turist- 
byråerna eller hos lokala kanotuthyrare. Det kos-
tar mellan 45 och 65 SEK per person  och natt.
There are over a hundred campsites with toilets, 
wood, wind shelters and waste handling facilities in 
the Swedish Dalsland Nordmarken lake system. 
The Nature Conservation Card is a unique service 
that entitles you to use our wilderness campsites. 
Nature Conservation Cards can be purchased 
online, at the tourist offices in the area or from local 
canoe rentals. The card costs between 45 and 65 
SEK per person per night.
www.dalslandnordmarken.se



Østfold

 Rømskog Spa & Resort
Upplev smala sund, höga berg och vacker vildmark i kanot eller på 
paddelbräda på sjön Vortungen. Njut av de fantastiska spafacilite-
terna som hotellet har att erbjuda och avsluta sedan kvällen med 
en utsökt middag. 
Enjoy paddling your canoe through narrows between high hills in 
beautiful wilderness, or use your stand up paddleboard (SUP) on lake 
Vortungen. Then enjoy the fantastic spa facilities in the hotel, before 
finishing the evening with a delicious meal. 
Utbud: Kanot, boende, naturguide, cykel
We offer:  Canoe, accommodation, nature guide, bike
Vortungen, Rømskog  •  www.romskogspa.no

 SUP Rømskog
Paddelbräda: uthyrning och kurser i Rømskog. Upplev naturen från 
en minst sagt annorlunda ståplats! Att paddla paddelbräda är en 
härlig utomhusaktivitet som passar de allra flesta. Vi är mobila i 
området och kan komma till dig.
Stand Up Paddleboarding, renting and courses in Rømskog. Have fun in 
nature from a different point of view! SUP, paddleboarding, is a super 
outdoor activity for just about everyone. We are mobile in the area and 
can come to you.
Utbud: Transport efter överenskommelse
We offer:  Transportation by appointmente
1950 Rømskog  •  www.sup-romskog.com

 Haldenvassdragets Kanalmuseum
Paddla i Haldenkanalen och i insjöar med anslutning till Halden-
vassdraget. I kanalen finns det flera slussar och vindskydd som 
kan användas för övernattning. 
Paddling in the Halden Canal and on lakes in the Halden waterway. 
There are several locks here, and lean-tos that can be used for overnight 
camping.  
Utbud: Kanot, slussning, kanottransport
We offer:  Canoe, lock passing, canoe transport
Engebret Soots vei, Ørje
www.ostfoldmuseene.no/kanalmuseet/kanoutleie

 Bøensætre Husmannsplass
Paddla i den lilla idylliska tjärnen mellan Haldenkanalen och Stora 
Le. Kurser och evenemang för grupper på över 10 personer.
Paddling in Bøensætretjern, a small idyllic lake between Halden canal 
and Stora Lee. Courses and events for groups of more than ten persons.
Utbud: Kanot, övernattning
We offer:  Canoe, accommodation
Bøensætre, Aremark  •  www.boensetre.no

 Stora Lee Camping
Att paddla kanot eller kajak på Stora Le är en fantastisk upplevelse. 
Sjön är cirka 80 kilometer lång med ett nätverk av glittrande sjöar, 
vacker natur, små öar och ett rikt djurliv. Från Stora Le kan du  
paddla vidare till Dalslands kanal.
Stora Lee is a fantastic lake for paddling in a canoe or kayak. This 80 
km area has a web of glittering lakes, beautiful nature, small islands 
and abundant animal life. From Stora Lee you can continue paddling to 
Dalslands Canal.  

Utbud: Kanot, havskajak, båt, transport av kanot/kajak, aktiviteter, 
boende
We offer:  Canoe, sea kayak, boat, transport of canoe/kayak, activities, 
accommodation
Tolsby gård, Aremark  •  www.storalee.no

 Kirkeng Camping & Event
Fyrstjärnig campingplats vid vackra Haldenkanalen. Här kan du hyra 
kanot med eller utan övernattning på campingplatsen, som har en av 
Norges bästa serviceanläggningar med nyrenoverade toaletter och 
gemensamt kök. 
Four-star campsite by the beautiful Halden Canal. Here you can rent 
a canoe with or without accommodation in the campsite with some of 
Norway’s best service facilities, including newly refurbished bathrooms 
and common kitchen. 
Utbud: Kanot, kajak, boende, cykel, aktiviteter
We offer:  Canoe, kayak, accommodation, bike, activities
Aremarkveien, 1798 Aremark  •  www.kirkengcamping.no

 Kajakk og Padling Gry Gerhardt
Paddelpasskurs, paddlingskurs, kajakuthyrning, guidade turer, 
paddlingsevenemang för privata grupper och företag. Övernatt-
ningsturer och miniturer – ingen förfrågan är för liten eller för stor.
Wet card courses, paddling courses, kayak rental, guided trips, paddling 
events for groups or companies. Trips with overnight accommodation 
and mini trips, no request is too small or too big.
Utbud: Kajak, naturguide
We offer:  Kayak, nature guide
Johnsehaven 11, 1628 Engelsviken  
www.facebook.com/kajakkogpadling
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 Stenbekk Misjonssenter 
Utforska Vestvannet och Glomma.
Explore Vestvannet and Glomma. 
Utbud: Paddling, aktiviteter, boende
We offer:  Canoe, activities, accommodation
Trøskeveien 307, Sarpsborg  •  www.stenbekk.no

 Børtevann kano- og båtutleie
Uthyrning av kanoter, roddbåtar och kajaker för paddelturer i na-
tursköna omgivningar. Kanoterna ligger stadigt och tryggt i vattnet 
och passar bra för alla, även för de som inte har någon erfarenhet 
av paddling sedan tidigare. Rabatterat pris för skolor och institutio-
ner. Drivs med självbetjäning och dygnsöppet.
Rental of canoes, rowboats and some kayaks in beautiful nature. The 
canoes are sturdy and safe on the water, and are suitable for all, even if 
you have no paddling experience. Discounts for schools and institutions. 
Self-service, open 24/7.
Utbud: Kanot, roddbåtar, kajak
We offer:  Canoe, rowing boats, kayak
Grinerødveien 2, Ise  •  www.kanoutleie.net
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Dalsland

Utbud: Kanot, kajak, cykel, pedalbåt, roddbåt, guidning, boende 
We offer: Canoe, kayak, bike, pedal boat, rowing boat, guiding,  
accommodation
Strand, Årjäng  • www.sommarvik.se

 Elovsbyns Camp & Canoe
En liten naturcamping i Lennartsfors vid sjön Foxen/Stora Le, som 
är en del av Dalslands kanal. Här kan du även paddla in i Norge om 
du känner för det.  
A small campsite in nature in Lennartsfors, by Foxen/Stora Le lake, part 
of Dalslands Canal. You can even paddle into Norway if you want. 
Utbud: Kanot, cykel, boende, fiske, naturvårdskort
We offer: Canoe, bike, accommodation, fishing, nature conservation card
Elovsbyn 202, Trane Lennartsfors, Årjäng  •  www.elovsbyn.com

 Scandiatrail
Vid Stora Le, där Sverige och Norge möts, ligger vår kanotcentral 
med perfekt utgångsläge för svensk-norska rundturer. Härifrån kan 
du utforska de svenska och norska sjöarna. Vi erbjuder komplett 
utrustade turer.   
By Stora Le, where Sweden and Norway meet, you will find our canoe 
depot. Ideal starting point for trips in Sweden and Norway, exploring the 
Norwegian and Swedish lakes in the area. We can arrange your trip and 
provide all the necessary equipment. 
Utbud: Kanot, kajak, transport av utrustning
We offer: Canoeing, kayaking, transportation of equipment
Grunnerud 301, Årjäng  •  www.scandiatrail.com

 Alcatraz
Från Alcatraz kan du paddla i flera dagar och veckor och sätta upp 
tältet på en ny ö varje natt. Det spelar ingen roll om du paddlar 
tillsammans med vänner eller ensam – Alcatraz har allt du behöver. 
Guidade kanotturer för grupper.  
From Alcatraz you can paddle for days or even weeks, putting up your 
tent on a new islet every night. Whether paddling alone or with others – 
Alcatraz has everything you need. Guided canoe trips for groups. 
Utbud: Kanot, kajak, cykel, dressin, fiske, naturguide, guidade 
turer, boende, transport av utrustning
We offer: Canoe, kayak, bike, railway tricycle, fishing, nature guide, 
guided tours, accommodation, transportation of equipment
Bruksvägen 10, Gustavsfors  •  www.alcatraz.se

 Kanu Center Svanskog
Upplev den värmländska naturen på nära håll. Åk med motorbåt 
genom en av de vackraste skärgårdarna i Europa, paddla kanot i ett 
varierande paddlingsparadis eller cykla genom stora skogslandskap 
och ängar. Planera din resa så ordnar vi utrustningen.   
Experience the beautiful nature of Värmland at close range. Explore one 
of the most beautiful skerries in Europe by motorboat, or rent a canoe 
and paddle in paradise, or bike through the woods. Plan your trip and we 
will supply the equipment. 
Utbud: Kanot, cykel, båt, fiske
We offer: Canoe, bike, boat, fishing
Källbyn Gamla Affären, Svanskog  
www.motorboot-kanu-verleih.de

 Brekke sluser
Paddla i eller vid Europas högsta slusstrappa. Haldenkanalen 
slingrar sig fram 80 km i vacker natur. Brekke sluser ligger mellan 
Femsjøen och Aspern.  
Paddling in or by Europe’s highest locks. The Halden Canal offers 80 km 
of beautiful nature. The Brekke locks are situated between Femsjøen 
and Asperen. 
Utbud: Kanot, transport
We offer:  Canoe, transportation
Brekkeveien 17, Tistedal  •  www.visithaldenkanalen.no

 Villa Kornsjø / Grensestua
Paddla i Kornsjöarna, längst söderut i norska Østfold, på gränsen 
mellan Norge och Sverige. Tre sjöar med idylliska öar och kanaler 
som binder dem samman. Här kan du bo i Norge och äta i Sverige.
Paddling on Kornsjøene, in the southernmost part of Østfold county, 
on the border between Norway and Sweden. Three lakes with idyllic 
islands, and canals linking them. Here you can overnight in Norway 
and eat in Sweden.
Utbud: Kanot, cykel, båt, fiske, natur guide, boende
We offer: Canoe, bike, boat, fishing, nature guide, accommodation
Fjellåsveien 3, Kornsjø  •  www.villa-kornsjo.com

 Bråtorp Camping
Paddla i Kirkevannet, som är en del av Enningdalsälven, in i kanalen 
som leder till Älgafallet och vidare till Bullaresjöarna.
Paddling on Kirkevannet, which is part of the Enningdalselva river, and 
into the canal leading to Älgafallet and on to Bullaresjöarna.
Utbud: Kanot, båt, fiske, boende
We offer:  Canoe, boat, fishing, accommodation
Skaugskrokveien 27, Halden •  www.braatorp-camping.no

 Sandvikens Fritidscenter AB
Sandvikens Camping är den perfekta utgångspunkten för att padd-
la kanot och fiska i det vackra sjösystemet, som sträcker sig över ett 
stort område i västra Värmland, Dalsland och Norge. Närområdet 
har ett rikt utbud av aktiviteter och kulturella sevärdheter. Och 
Oslo ligger bara 10 mil bort.  
Sandviken Camping is the ideal starting point for canoeing and fishing in 
the beautiful lake system stretching across western Värmland, Dalsland 
and Norway. There is a wide variety of activities and attractions to 
choose from. Only 100 km from Oslo, perfect for a day trip.  
Utbud: Kanot, fiske
We offer: Canoe, fishing
Parkvägen 26, Töcksfors  •  www.sandvikenscamping.se

 Årjängs Camping & Stugor, Sommarvik
Paddla i Värmlands vackraste kanotsystem. Här kan man paddla 
och slussa sig hela vägen till Vänern.   
Trips in the most beautiful canoeing system in Värmland. If you want, 
you can paddle and negotiate the locks all the way to Vänern.  
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 Vammervikens Camping
Liten och lugn familjecamping vid sjön Västra Silen, som ingår i den 
250 kilometer långa Dalslands kanal. Området erbjuder ett rikt 
fågel- och djurliv, fina kanot- och fiskevatten samt goda bär- och 
svampmarker. Från campingen går en vacker vandringsled längs 
stranden till Gustavsfors (5 kilometer).
Small and quiet family campsite by Västra Silen lake, part of the 250 
km of Dalslands Canal. Here you will find an abundance of wildlife of 
animals and birds, ideal lakes for canoeing and fishing, and opportuni-
ties for picking berries or mushrooms. A hiking path from the campsite 
follows the beach to Gustavsfors (5 km).
Utbud: Paddling, fiske, boende
We offer: Canoe, fishing, accommodation
Vammerviken, Gustavsfors  •  www.vammervikenscamping.se

 Silverlake
Silverlake har erfarenhet av kanotuthyrning sedan 1970-talet. 
Silverlake Camp i Kråkviken är en bra startpunkt eftersom du be-
finner dig mitt i det mest eftertraktade området för kanotpaddling 
och andra upplevelser. 
Silverlake has rented canoes since the 1970s. Silverlake camp in 
Kråkviken is a good starting point as you are in the best area for canoe 
paddling and other adventures.  Silverlake Camp in Kråviken offers 
facilities for conferences and summer school camps.
Utbud: Kanot, cykel, boende, lägerskola
We offer: Canoe, bike, accommodation, camp school
Brogatan 2, Bengtsfors  •  www.silverlake.se

 Bootshaus
Paddla en dag eller en hel vecka i Dalslands kanal. Utrustning i hög 
kvalitet och Dalslands bästa kajaker och kanadensare – Wenonah, 
Old Town, Prijon, Current Designs och Boreal Design. Boende för 
kanotträningsgrupper, med gym. 
Paddle a day or a whole week on Dalslands canal. High-quality equip-
ment and Dalsland’s best kayaks and canoes - Wenonah, Old Town, 
Prijon, Current Designs, Boreal Design. Accommodation for canoe 
training groups with a gym.
Utbud: Paddla kajakpaddling, coaching, boende, transport av 
utrustning
We offer: Canoe, sea kayak, coaching, accommodation, transportation 
of equipment
Norra Gean 4, Bengtsfors  •  www.bootshaus.se

 Dalslands Camping & Kanotcentral
Dalslands Camping ligger vackert till mellan sjöarna Lelången och 
Ärtingen – mitt i det stora sjösystemet Dalslands kanal. Här kan du 
hyra kanot, kajak, båt och cykel. 
Dalslands Camping is scenically situated between the Lelången and 
Ärtingen Lakes – in the middle of the large Dalslands Canal waterway. 
You can rent canoes, kayaks, boats or bikes.  
Utbud: Kanot, kajak, båt, cykel, boende
We offer: Canoe, kayak, boat, bike, accommodation
Greans Campingplats, Bengtsfors  •  www.dalslandscamping.se

 Kanalvillan, Fritid & Sjöliv
Kanalvillan ligger idylliskt till vid Laxsjöns sydspets i anslutning till 
Dalslands kanal. Området erbjuder mängder av upplevelser och 

aktiviteter såsom kanotpaddling, ridning, klättring, passagerarbåts- 
turer, vandring och cykling. 
Kanalvillan is idyllically situated at the southern edge of Laxsjön, con-
nected to Dalslands Canal. The area offers a wide variety of adventures, 
such as canoe paddling, riding, climbing, trips by passenger boat, trolley 
riding, hiking, biking and fishing. 
Utbud: Kanot, dressin, fiske
We offer: Canoe, railway tricycle, fishing
66694 Dals Långed  •  www.kanalvillan.com

 Laxsjöns Camping Friluftsgård
Laxsjöns Camping & Friluftsgård ligger vackert till på en halvö i 
Laxsjön i Dalslands kanal. Mitt i hjärtat av Dalsland och nära till allt 
som Dalsland har att erbjuda.
Camping & Frilusftsgården lies beautifully situated on a peninsula in 
Laxsjön in Dalslands Canal. In the middle of Dalsland – close to eve-
rything Dalsland can offer. 
Utbud: Kanot, båt, cykel, fiske, boende
We offer: Canoe, boat, bike, fishing, accommodation
66010 Dals Långed  •  www.laxsjon.se

 Villa-Smile
Bo på landet nära Stora Le. Gården ligger 30 kilometer öster om 
Halden i Norge. På Villa-Smile kan du bo med sjöutsikt, möta 
djuren på gården och paddla och fiska i Stora Le och tjärnarna 
däromkring. Tältmöjligheter.
Stay in the country close to Stora Le. The house is 30 km east the 
Norwegian border. Bed and Breakfast, and at Villa-Smile you will have 
a view over the lake. You can pet the farm animals, and paddle and fish 
in Stora Lee and the neighbouring lakes. Well-tended boats from Linder 
and Prion. Cabins for four to six persons for weekly rental. There are also 
places to pitch your tent.  
Utbud: Kanot, kajak, dressin, reseförslag, fiskekort, djur, transport 
av utrustning
We offer: Canoe, kayak, railway tricycle, tour suggestions, fishing licen-
se, animals, transportation of equipment
Nössemark Näs 171, Ed  •  www.villa-smile.com

 Canodal
Kanot och kajak vid natursköna Stora Le med förbindelse till Dals-
lands kanal. Fullservicekanotcenter med kanot- och kajakuthyrning. 
Här kan du paddla, vila, fiska och njuta av naturen.
Canoeing and kayaking at the scenic Stora Le lake, which is connected to 
Dalslands Canal. Full-service canoe depot with canoe and kayak rentals. 
Here you can paddle, rest, fish and enjoy nature.  
Utbud: Kanot, havskajak, cykel, reseförslag
We offer: Canoe, sea kayak, bike, tour suggestions
Gamla Edsvägen 4, Ed  •  www.canodal.com

 Dalslands Glashytta
Paddla över akvedukten i Håverud och Dalslands kanal.
Paddle across the aqueduct in Håverud and Dalslands Canal.
Utbud: Kanot, cykel, glasblåsning
We offer: Canoe, bicycle, glass blowing
Kanalveien 4, Håverud  •  www.dalslandsglashytta.se

Bohuslän  Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor – Rossö
Guidade kajakturer och kurser samt uthyrning under sommarhalv- 
året.  
Guided kayak tours and courses, and rentals during the summer months. 
Utbud: Havskajak, naturguide, entré naturum, aktivitet
We offer: Sea kayak, nature guide, entrance naturum, activity
Rossö Hamn, Strömstad  •  www.skargardsidyllen.se

 Strömstad Spa & Resort 
Strömstads vackra natur gör kajakpaddling till en härlig aktivitet. Ta 
med dig dina vänner och paddla ut längs med Nötholmen, ett vackert 
naturreservat precis vid hotellet. Du kan hyra kajak i receptionen på 
hotellet.  
The beautiful nature in and around Strømstad makes kayak paddling 
a wonderful activity. Bring your friends and paddle along Nötholmen, 
a scenic nature reserve next to the hotel. Kayaks for hire in the hotel 
reception.   
Utbud: Kajak, SUP, boende
We offer: Kayak, SUP, accommodation
Kebalvägen 229, Strömstad  •  www.stromstadspa.se

 Daftö Resort 
Hela sommaren kan du hyra paddelbräda och kajak vid Norra 
Stranden. Uthyrning för grupper året om.  
All summer you can rent a SUP board at Norra Stranden. Rentals for 
groups all year round.  
Utbud: Kanot, kajak, SUP och boende
We offer: Canoe, kayak, SUP, accommodation
Daftö Resort, Strömstad  •  www.dafto.se 

 Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor – Ekenäs
Guidade kajakturer och kurser samt uthyrning under sommar- 
halvåret.
Guided kayak tours and courses, and rentals during the summer months. 
Utbud: Havskajak, naturguide, aktivitet
We offer: Sea kayak, nature guide, activity
Hamnevägen 30, Sydkoster •  www.skargardsidyllen.se

 Kosters Kayak Tours
Att glida fram i höjd med vågorna är verkligen något speciellt! 
Sjöfåglar ser du så gott som alltid. Ljuset, ljudet, de friska algerna 
som vajar runt öarna. Du får en känsla av att du faktiskt upplever 
Kosterhavet. 
Gliding high with the waves is a very special experience. Seabirds are 
always around. The light, the sounds of the waves lapping your vessel 
and the fresh algae have a soothing effect. This is really how to experien-
ce Kosterhavet. 
Utbud: Kanot, kajak, natur guide, cykel, kurs, guidning
We offer: Canoe, kayak, nature guide, bike, courses, guiding
Långegärde Sydkoster •  www.kosterstradgardar.se

 Koster Adventures
Koster Adventures finns i Kyrkosund på Sydkoster, granne med 
Kosterhavets nationalpark. Hos oss kan du övernatta, hyra kajak 
och paddelbräda med eller utan guide. Guidade turer i kajak och på 
paddelbräda, samt uthyrning av utrustning.
Koster Adventures is located in Kyrkosund in Sydkoster, neighbouring 
Kosterhavet’s national park. Here you can stay the night, rent a canoe or 
a SUP with or without a guide. We also offer guided kayak and SUP trips, 
and equipment rental.
Utbud: Kajak, naturguide, cykel, guidning
We offer:  Kayak, nature guide, bike, guiding,
Kykosundsvägen 31, Sydkoster   
www.facebook.com/KosterAdventures
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 Minto Tingvall
Kanot- och kajakuthyrning, guidade turer i Kosterhavets national-
park och Kynnefjäll naturreservat. Klara, färdiga, äventyr – klart för 
start med färdig packning.
Rental of canoes and kayaks, guided trips in Kosterhavet’s national park 
and in Kynnefjäll nature reserve. Adventure for two and more – ready to 
go with a complete backpack. 
Utbud: Kanot, kajak, cykel, aktivitet, guidade turer, naturguide, 
boende, transport av utrustning. Ecological Bed and breakfast.
We offer: Canoe, kayak, bike, activity, guided tours, nature guide, acco- 
mmodation, transportation of equipment. Ecological Bed and breakfast.
457 51 Bullaren  •  www.minto-tingvall.com

 Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor – Grebbestad
Guidade turer med kajak och paddelbräda. Kurser hela året. 
Uthyrning av utrustning från vårt huvudkontor och våra filialer i 
Kosterhavets marina nationalpark hela sommarhalvåret.
Guided tours and courses with kayak or paddleboard all year around. 
Rental of equipment from our main center and branch offices in Koster-
havet’s marine national park throughout the summer months.  
Utbud: Havkajak, SUP, natur guide, aktiviteter, boende, transport 
av kajaker
We offer:  Sea kayak, SUP, nature guide, activities, accommodation, 
transportation of kayaks
Grönemadsvägen 73, Grebbestad  •  www.skargardsidyllen.se

 Nautopp Kajakcenter Grebbestad
Kurser och guidade utflykter mitt i världens finaste skärgård. 
Uthyrning av utrustning.
Courses and guided trips in the heart of the world’s finest archipelagos. 
Equipment rentals.
Utbud: Havskajak, naturguide, aktivitet, transport av kajaker
We offer:  Sea kayak, nature guide, activity, transportation of kayaks
Småbåtshamnen, Svinnässidan, Grebbestad   
www.nautopp.com

 2sea4u event AB
Paddla i Sveriges finaste skärgård vid Fjällbacka.
Paddling in Sweden’s finest archipelago: Fjällbacka.
Utbud: Kanot, kajak, cykel, SUP, naturguide, aktivitet, transport av 
utrustning
We offer: Canoe, kayak, bike, SUP, nature guide, activity, transportation 
of equipment
Norra Hamngatan 38, Fjällbacka  •  www.2sea4u.com
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