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guide: Paddla  
 i sommar

Sommaren knackar på dörren och för med sig barfota 
 fötter på solvarma  klippor,  uppfriskande morgonbad och 
oändliga möjligheter att  upptäcka naturen från  kajak  
eller kanadensare. I vår guide hittar du  paddel -  

upplevelser längs kulturhistoriska kanaler, på stilla åar 
och strida älvar, i sällsamma sjöar och säregna skärgårdar.  

text: Gunnika Isaksson-Lutteman foto: Tomas Almbo
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1paddla vikingarnas 
 långhundraled
En av vikingarnas viktigaste 

vattenleder från Östersjön till 
dåvarande huvudstaden Uppsala 
är numera kanotled. 900-talets 
livligt trafikerade farvatten ligger 
nu tyst och stilla och är en lagom 
dags- eller helgutflykt för hela 
familjen. Börja paddla direkt från 
uthyraren i Åkers kanal och vi-
dare över Garnsviken. Vindskydd 
att övernatta i finns längs leden. 

Startpunkt: Åkersberga, 30 km 
norr om Stockholm.Missa inte: 
Järnåldersgravarna vid Hakunge 
säteri. Resa hit: Roslagsbanan 
linje 28 till Åkersberga station. 
Kanothyra: www.roslagens-ma-
rincenter.se  
Mer info: www.vallentuna.se 

2 djungelfärd i sävarån
Sävaråns översvämnings-
marker och lövsumpskogar 

är Umeås svar på Amazonas 
djungler. Ett eldorado för den 
som gillar friluftsliv, fåglar och 
fiske. Den nedre delen av Sävarån 
passar barnfamiljer. Stanna gärna 
i Gladhällorna för fikapaus. Den 
som tränger större utmaningar 
söker sig till de övre delarna av 
ån där flera forsar gör livet spän-
nande. 

Startpunkt: Sävar, 20 km öster om 
Umeå. Missa inte: Bävrarna och 
deras spektakulära dammbyggen. 
Resa hit: Buss 20 till Sävar E4. 
Kanothyra: www.timesavar.se
Mer info: www.umea.se

15 tIpS // xxxxxx

3 övernattningstur  
i växjös vildmark
Mitt i glasriket kan du 

paddla genom den småländska 
vildmarken utan att träffa en 
enda turist. Starta på Gö-
kaskratts camping och fortsätt 
över sjön Rottnen innan Ron-
nebyån tar vid. Den 70 kilometer 
långa kanotleden bjuder på 
varierad natur med långsträckta 
insjöar och lummiga åkanter. 

Startpunkt: Hovmantorp,  
25 km sydöst om Växjö. Missa 
inte: Vildmarksövernattning i 
vindskydd. Resa hit: Buss 218 
till Hovmantorp. Kanothyra: 
www.paddelkompaniet.se
Mer info: www2.visittingsryd.se

Stillsam paddling i smala åar

»Ett eldorado för den som gillar 
friluftsliv, fåglar och fiske.«
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Äventyr på 
 älskvärda älvar

10 njutning  
i nationalpark
Räds du inte mygg är 

Färnebofjärdens nationalpark väl 
värd ett besök för de nyfikna. På 
Dalälvens vida fjärdar kan din tur 
följas från ovan av havsörnen. 
Börja vid Gästriklands Riviera i 
Östa, fika vid Gysinge bruk och 
fortsätt över Hedesundafjärden 
mot dansbanan på Ön. 

Startpunkt: Östa, 45 km norr om 
Sala. Missa inte: Sandön, ön av 
sand där det är tillåtet att tälta.  
Resa hit: Buss 865 till Tärnsjö,  
taxi till Östa. 
Kanothyra: www.ostacamping.se
Mer info: www.nedredalalven.se

11 kanota genom 
 kulturbygd
Med lågmäld paddling 

längs Bureälvens älvstränder kan 
du komma tätt intill djurlivet på 
den västerbottniska landsbygden. 
Känn doften av svunna tider när 
du färdas genom det vackra land-
skapet förbi gamla kvarnar och 
antika torp. En lämplig dagstur 
för nybörjaren i kanadensare är 
sträckan från Hjoggbölefors till 
Falmarksträsket. 

Startpunkt: Bodbysund, 35 km 
sydväst om Skellefteå.
Missa inte: Tystheten. 
Resa hit: Buss 226 till Bodbysund.  
Kanothyra: Turistbyrån i Skel-
lefteå 0910-45 25 10 
Mer info: http://destinationskel-
leftea.se

12 sagolikt i svartälven
Svartälven gör själ 
för sitt namn med sitt 

mörka vatten och sina barrskog-
skuggade stränder. 10 mil total 
vildmarkskänsla bryts bara ibland 
av enstaka brukssamhällen. Från 
Hällefors till Grythyttan är en 
lagom dagstur med barn. Norra 
delen av Svartälven är dessutom 
iordningställd för funktionshin-
drade. 

Startpunkt: Hällefors, 80 km 
nordväst om Örebro. Missa inte: 
Bergslagens sagolika natur.  
Resa hit: Buss 802 till Hällefors. 
Kanothyra: http://www.hallefors-
vandrarhem.com/kanotcenter
Mer info: http://www.regionore-
bro.se/

Havspaddling  
med frihetskänsla

13 finsmakat på finn
hamn
Stockholms mellersta 

skärgård myllrar av pittoreska 
öar. Finnhamn är en bra bas för 
dags-och helgpaddlingar i andlöst 
vackra omgivningar där ovana 
havspaddlare kan andas lugnt. Tu-
rerna avslutas med fördel på öns 
gourmetkrog eller med avkopp-
lande bastubad. 

Startpunkt: Finnhamn i Stockholm 
skärgård. 
Missa inte: Paradisviken mellan 
Stora Jolpan och Idholmen.   
Resa hit: Vaxholmsbåt till Finn-
hamn.  
Kanothyra: www.finnhamn.se
Mer info: http://skargardsstiftel-
sen.se

14 nattpaddla  
i norrbotten
Det norrländska som-

marljuset lyser upp vägen till 
Luleå skärgårds långsträckta 
stränder, det går att paddla dyg-
net runt för den som orkar. Från 
centrala Luleå paddlar du mot 
Likskäret och vidare mot Sandön 
där långgrunda sandstränder och 
tallhedar möter upp. Ett besök i 
Söriviken är att rekommendera 
innan du vänder tillbaka igen. 

Startpunkt: Kanotvägen i Luleå. 
Missa inte: Paddling i midnattssol.    
Resa hit: Buss 7 till Kanotvägen. 
Kanothyra: www.luleakajakklubb.
bd.se
Mer info: www.lulea.se

15 utforska en under
vattensnationalpark 
I Bohusläns skärgård 

paddlar du i yttersta havsbandet 
bland slipade hällar och karga 
granitklippor. Under skrovet 
gömmer sig Kosterhavets natio-
nalpark, Sveriges första marina 
sådana, med 12 000 olika arter 
att upptäcka både på land och 
under vattnet.  

Startpunkt: Sydkoster i Bohusläns 
skärgård.   
Missa inte: Solande knubbsälar. 
Resa hit: Färja till Ekenäs på 
Sydkoster.   
Kanothyra: www.skargardsidyl-
len.se
Mer info: http://projektwebbar.
lansstyrelsen.se/kosterhavet

Upptäck  
Sveriges kanaler

4 höghöjdspaddling  
på dalslands kanal
Järnbrukens gamla trans-

portled erbjuder paddling genom 
den sagolika natur som inspirerat 
självaste John Bauer. Trettiota-
let slussar och en spektakulär 
akvedukt blir spännande avbräck 
i paddlingen och passar familjen 
med svårflirtade ungdomar.   

Startpunkt: Håverud, 70 km norr 
om Trollhättan. 
Missa inte: Akvedukten i Håverud.
Resa hit: Tåg till Mellerud, buss 
720 till Håverud. 
Kanothyra: www.dalslandcenter.se
Mer info: hwww.dalslandskanal.se

5 skärgårdsromantik  
i väddö kanal
Väddö Kanal är en pärla 

i Stockholms skärgård som er-
bjuder en skyddad färd bland 
pittoreska båthus och charmiga 
bryggor. En romantisk tur för två 

gör sig bäst innan högsäsongen 
drar igång. Lägg i kajaken vid 

Grisslehamns camping för 
att njuta av hela Väddövi-
kens idyll. 

Startpunkt: Grisslehamn, 
50 km norr om Norrtälje.  
Missa inte: Grynnorna 
utmärkta med fyrar och 
sjöbodar i miniatyr. 

Resa hit: Buss 637 till Griss-
lehamn. 
Kanothyra: www.kajak-uteliv.com

Mer info: www.roslagen.se

6 kajakfiska på  
strömsholms kanal
Paddlingen i Sveriges näst 

äldsta kanal är lättsam för det 
mesta, men se upp för strömdrag i 
närheten av kraftverken. Är du in-
tresserad av fiskafänge är det här 
rätt ställe att prova kajakfiske på. 

Startpunkt: Strömsholm, 25 km 
väster om Västerås. 
Missa inte: Fisket från kajaken. 
Resa hit: Buss 515 till Kolbäck, 
Brukslinjen till Strömsholm.  
Kanothyra: www.fiskekajaker.se
Mer info: http://stromsholmska-
nal.se

Fartfylld 
 forspaddling
Mer info: www.forspaddling.com
tips: Friluftsfrämjandet har flera 
kurser i bassäng för dig som vill 
lära dig hantera kajaken under 
kontrollerade former. 

7 vrålåk i vålån
De branta och intensiva 
forsarna nedströms från 

turiststationen är inget för ovana 
paddlare. Gillar du adrenalin kom-
mer de här klassiska forsarna ge 
dig ett hetlevrat äventyr. 

Startpunkt: Vålådalen, 40 
km  söder om Åre. Missa inte: 
Afterkayak-hänget i Åre by. 
Resa hit: Buss 157 till Järpen, 
buss 562 till Vålådalen. 
Kanothyra: www.aventyrligt.se

8 nybörjarfors i dalafloda
Sveriges mesta kursmecka 
för forspaddlare hittar du i 

Dala-Floda. Nybörjaren kan känna 
sig trygg här, men det finns även 
utmaningar för den mer erfarna 
forspaddlaren. 

Startpunkt: Dala-Floda, 40 km 
väster om Borlänge.  
Missa inte: Värmande badtunna 
intill den brusande forsen. 
Resa hit: Buss 121 till Dala-Floda 
ICA. Kanothyra: www.kajaktiv.se

9 forsar för alla på ljus
nan
Paddelupplevelser på 

Ljusnan är något för den även-
tyrslystne. Den fem mil långa 
sträckan mellan Laforsen i Färila 
och Edeforsen i Järvsö bjuder på 
forsar för alla kunskapsnivåer. 

Startpunkt: Färila, 15 km väster 
om Ljusdal. Missa inte: Testa 
närkontakt med forsarna på river-
board. Resa hit: Buss 82 till Färila  
Kanothyra: www.upplevjarvso.se

»… paddling  
genom den 
 sagolika  natur 
som  inspirerat 
självaste  
John Bauer.«

Tips: Softa på sköna sjöar
Att utforska uppländska sjöar är enkelt om du bör-
jar i Fjällnora, öster om Uppsala. Från uthyrningen 
börjar du paddla direkt i de tre sammanlänkade 
sjöarna Trehörningen, Ramsen och Norrsjön. Söker 
du mer vildmarkskänsla kan uthyraren ordna 
transport till sjön Vällen och den magiska Kolar-
moraån som visar sig från sin bästa sida i maj då 
vitsipporna tar över strandbankarna. 

Friluftsfrämjandet hyr ut kanoter vid Sunners-
tastugan, söder om Uppsala. Härifrån kan du välja 
att upptäcka antingen Fyrisån eller Mälaren. 

Kanothyra: www.uppsala.se/fjallnora och www.
friluftsframjandet.se/uppsala/hyrkanot
Mer info: www.upplandsstiftelsen.se/kanotleder

3 onödiga  
prylar du får  
plats med  
i kanoten  
– för lyxigare  
mat på turen
wild hybrid handpresso 
För dig som inte vill vara utan 
kvalitetskaffe i naturen. 

http://addnature.
com/product.aspx?pf_
id=HANDPRESSOWILDHYBRID

omnia portabla ugn
Varför inte unna dig färskt 
bröd till frukost? 
http://www.campingtillbe-
hor4u.se/sv/artiklar/omnia-
camping-ugn.html

grilliput minigrill
Smidig uppfinning som låter 
dig grilla middagen över öp-
pen eld. 
http://www.coolstuff.se/
Grilliput
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