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Naturopplevelse, rekreasjon og mindfulness. Det er noe med 
roen som senker seg etter de første padletakene. Sansene skjer-
pes og du er bare der. Det er noe spesielt med å være i ett med 
vannet. Natur og dyreliv kommer nærmere på en annen måte 
enn når du trasker rundt på land. Andre lyder, en annen type 
harmoni. 

Noen fiskere står langs vannet og venter tålmodig på bitt. Her er 
både ørret og røye, fisk i størrelse som passer steikepanna, men 
det skal visstnok også gå an å få store rugger på kroken. 

Fuglekvitter, lyden av åredrypp, og av og til lave stemmer fra 
fiskere på land. Ei søye med et par lam kikker nysgjerrig frem 
mellom dvergbjørka. Helt stille står de alle tre og stirrer noen 
sekunder før de snur og forsvinner brekende tilbake i buskaset. 
Ekkoet av sauebjeller blir hengende i lufta.

Litt motvind nordover gjør padletakene noe tyngre, men fortsatt 
ikke mer enn at det kjennes behagelig. Havkajakken er uansett 
et stødig fremkomstmiddel både på innsjøer og til havs, tross vind 
og bølger som kan overraske underveis. Setet er anatomisk og 
godt å sitte i, rene Stresslessen i så måte. 

Vi fortsetter mot nordenden av sjøen, til Bennosen, der elva 
Benna begynner og renner nedover mot Jøra i Svatsum. Over 
på den andre krysser vi Leikvamsvika. Her er det garantert fint 
å padle innom, men med litt vind og noe regn i lufta velger vi 
å padle ned igjen til utgangspunktet. Det tar omtrent to timer å 
padle rundt hele vannet i rolig tempo. 

Jeg styrer inn mot land, drar opp roret og lar kajakken sige inn 
de siste meterne før den stopper der vi startet. I det jeg drar opp 
kajakken ser jeg utover Bennsjøen. Der vaker det fortsatt fisk 
som etterlater seg sirkler i vannskorpa. 

TA DIN ÅRE FATT
på Bennsjøen

Kajakken siger lydløst fremover mens fisken vaker og etterlater seg 
sirkler i vannskorpa. Kulissene rundt er stillheten på 842 moh.

Av Åse Kari Gravråk

ADKOMST TIL BENNSJØEN

Følg Peer Gyntvegen innover fra Skei ca. 9 km, 
forbi Fjellåa.
Ta til venstre der det er skiltet mot Bennsjøen (bomveg).
Kjør ca. 4 km, ta ned til venstre ved kryss, treskilt mot 
Volesetra og Aulstadsetra. 

Det går greit å kjøre helt ned til vannet hvor du kan 
parkere og legge ut med kajakken. 
Fin liten plass med bord, benker og bålplass. 

Det er noe med roen 

som senker seg etter de første padletakene
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