
Start:Sandy beach west of the store at Nordskot

Råd til padleturen:
• Bruk vest
• Ha pumpe og årepose tilgjengelig
• Vær obs på vanntemperaturen når  du kler deg
• Vær synlig
• Unngå å padle alene 
• Vær bevisst på egne ferdigheter
• Si fra hvor du padler
•	 Vær	obs	på	båttrafikken
• Sjekk værmeldingen
• Ta godt vare på miljøet og vis hensyn til andre

Good advice for kayaking:
• Wear a life vest
• Have pump and oar bag handy
• Check the water temperature before dressing
• Ensure you are visible
• Avoid kayaking alone
• Know your own capabilities
• Tell someone where you’re going
•	 Keep	an	eye	on	boat	traffic
• Check weather reports
• Protect the environment and show consideration to others

Flott, skjermet rundtur rundt Grøtøya. Du kommer forbi 
Manshausen, Naustholmen og det gamle handelsstedet 
på Grøtøya. Vi anbefaler å ta turen gjennom sundet mel-
lom Grøtøya og Naustholmen for å kunne ta handelsstedet 
i nærmere øyesyn, om vannstanden ikke er veldig lav. 
Sundet på utsiden av Grøtøya har lys sandbunn og få 
spor av menneskelig aktivitet. Tilbaketuren følger båtleia, 
hold derfor langs land på Grøtøya.

Starten og slutten av turen følger beskrivelsen av Grøtøya 
rundt. Fra sørenden av Grøtøya følger denne turen sundet 
på utsiden av Måløya, forbi havna og runder rundt sørsiden 
av Måløya og så videre tilbake til Grøtøya. Måløya har mange 
vakre sandstrender og vi vil spesielt anbefale den sørligste 
som er markert som landingsplass i kartet. Dette er en 
fantastisk vakker strand med utsikt mot Lofoten og Vest-
fjorden. Herfra kan du også ta en topptur til Måløyhatten 
(litt krevende/bratt) eller følge sti/kjerrevei til bebyggelsen 
og de gamle landbruksområdene på øya.

Starten av turen følger beskrivelsen av Grøtøya rundt. Fra 
nordenden av Grøtøya går turen nordvestvover og runder 
Nordre Måsøya, før den vender sørvestover. Området har et 
fantastisk utsyn over Vestfjorden og Lofotveggen, men er ut-
satt for bølger og vind. Turen fortsetter sørover på utsiden av 
Burøya hvor den går sammen med Grøtøya og Måløya rundt. 
Der blått turforslag knekker rett nord, tar denne turen av mot 
øst og inn i skjærgården på innsida av Grøtøyleia og snirkler 
seg opp mellom øyer, holmer og skjær. Siste del av ruta går 
parallelt med båtleia. Hold fastlandssiden av sundet inn mot 
Nordskot. 

Generelle sikkerhetsregler /
General safety rules

Vær spesielt oppmerksom på østavinden på 
Nordskot. Den kan gi kraftige vindkast og rotete 
vind. Solgangsbrisen kommer gjerne på etter-
middagen på fine sommerdager og kan gi bølg-
er der det er åpent mot nordøst.  Vær også obs 
på at havtåka kan komme raskt og gi dårlig 
sikt på sommeren (vanligst på ettermiddag 
med svak pålandsvind).

Pay special attention to the easterly wind on 
Nordskot. It can give powerful gusts and whirl-
winds. A breeze caused by the sun usually oc-
curs	in	the	afternoon	of	fine	summer	days	and	
can cause waves where the sea is open to the 
north-east.Always bear in mind that sea mists 
can rapidly form, causing poor visibility in the 
summer (usually in the afternoon with weak 
onshore winds).

Nødtelefon/ 
Emergency telephone

          If you need immediate help in an    
          emergency, call the police:112.
          If you need medical help, call the 
          medical emergency number:113

Grøtøya rundt / Circuit of Grøtøya

7,5 km / 4,0 nm  1,5 timer / hours

Grøtøya og Måløya rundt / 
Circuit of Grøtøya and Måløya

16,8 km / 9,1 nm  3,5 timer / hours

Startpunkt: Sandstrand vest for butikken på Nordskot

Startpunkt: Sandstrand vest for butikken på Nordskot

Grøtøya, Burøya og Måløya rundt / 
Grøtøya, Burøya and circuit of Måløya

18 km / 10 nm   4 timer / hours

Startpunkt: Sandstrand vest for butikken på Nordskot

VELKOMMEN TIL PADLEPARADISET NORDSKOT
TURFORSLAG LANGS GRØTØYLEIA

Scenic, sheltered route around Grøtøya.You will pass 
Manshausen, Naustholmen and the old village on Grøtøya.
We recommend passing through the sound between 
Grøtøya and Naustholmen to be able to take a closer 
look at the old village if the water level is very low.The 
sound on the outer side of Grøtøya has a light sandy 
bottom and few traces of human activity.The return 
route follows the boat route, keep close to the coastline 
of Grøtøya.

From the southern end of Grøtøya, this route follows the 
sound to the outer side of Måløya, past the harbour and 
around the southern side of Måløya before returning to 
Grøtøya.Måløya has numerous sandy beaches, and we 
particularly recommend the southernmost, marked as a 
landing place on the map.This is a fantastic beach with a 
view towards Lofoten and Vestfjorden.You can also climb 
up to Måløyhatten from here (can be steep in places) or 
follow the trail to the village and former farming areas on 
the island.

From the northern end of Grøtøya, the route goes north-west 
and around Nordre Måsøya before turning south-west. The 
area has a fantastic view over Vestfjorden and Lofotveggen, 
but is exposed to wind and waves.
The route continues south and on the outer side of Burøya 
where it joins Grøtøya and Måløya around. Where the blue 
route bends to the north, this route goes east into the archi-
pelago along the inside of Grøtøyleia and twists through the 
islands, inlets and skerries.
The final part the route runs parallel with the boat route. 
Keep to the mainland side of the sound towards Nordskot.
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Utarbeidet av / Written by:

Allemannsretten gjelder i utmark. 
Vis hensyn og husk at all ferdsel skjer på eget ansvar.

There is public access to the open countryside. 
Be considerate and remember that all access is 
at your own risk

i samarbeid med / in partnership with:
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Ekspert / Expert 
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