Kanotled

Järleån
Landtransporter

För att markera var landtransport av kanoter lättast kan ske finns kanotdekaler uppsatta vid upptag
och ilägg. Landtransportsträckan markeras med blå
pilar alternativt orange färg på stolpar. Var noga
med att följa anvisade markeringar och respektera
privat tomtmark.
Järlereservatet. Landtransport 4 km.
Ringholmsforsen. 100 m. Tågning i undantagsfall vid lågt vattenstånd längs västra sidan.

Axbergshammar. 200 m. Kanotvagn användbar. Varning! Kraftverket öppnas och stängs
automatiskt, vilket innebär stora skillnader i vattenföringen. Upptag 50 m uppströms på norra
sidan. Ilägg nedströms efter 100 m på samma
sida.
Dylta kvarn. 300 m. Kanotvagn användbar.
Varning! Kraftverket öppnas och stängs automatiskt, vilket innebär stora skillnader i vattenföringen. Upptag på södra sidan omedelbart

före kraftstationen. Se upp för överfallsdammen
till vänster. Ilägg vid vindskydd, 300 m nedströms på norra sidan.
Ålund. Strax nedströms kraftverket i Dylta, vid
Ålund, följer tre forsar, varav den nedre är 200
m lång, grund och svårpasserad. Tågning i forsen
kan vara ett sätt att passera, dock inte riskfritt.
Upptag före forsen på södra sidan. Ilägg på
samma sida 300 m nedström.

Vi avråder bestämt av säkerhetsskäl från paddling längs
Järleåns naturreservat. Följ vägen
. mellan Hyttfallet och Järle kvarn.
Landtransporten är ca 4 km. Tältning är förbjuden inom reservatet
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Rastplatser

Rastplatserna längs kanotleden har
vindskydd, eldplats samt torrtoalett.
Vedförråd finns normalt men kan
vara tömt på grund av hård belastning, så ta om möjligt med egen ved.
För att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till dig att ta med dina
sopor när du lämnar rastplatsen.
Fransåsen. Rastplats strax innan
ån rinner ut i Norasjön. Tältning
möjlig.
Ringholmsforsen. Gräsbevuxen
slänt intill forsen. Begränsade tältningsmöjligheter.
Gejerslund. Vackert belägen rastplats med goda tältningsmöjligheter.
Karlsdamm. Mycket goda tältningsmöjligheter. Kallkälla i det
lilla flödet intill vindskyddet.
Dylta kvarn. Begränsade tältningsmöjligheter.
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Information om kanotleden
Startplats Ervalla station

Sträckan mellan Hammarby och Järle ingår
i Järleåns naturreservat, och en vårpromenad
längs Långforsen ger fina natur-upplevelser.

Redan vid mitten av 1500-talet fanns en
hytta vid Järleån. Under de följande århundradena blev Järleåns dalgång det viktigaste
centrumet för järnförädling i Noraskogs
bergslag. Hyttor och hammare fanns vid
tre olika dammar. Mindre hammare har
dessutom under en kortare period funnits
vid Djupedalsforsen. Behovet av vattenkraft kunde tillgodoses utan att alla de mest
svårtämjda forsarna togs i anspråk, varför
bland annat Långforsen ännu idag har kvar
sitt naturliga flöde.

För den kanotist som startat sin färd längre
norrut betyder naturreservatet en landstransport i medlut på belagd väg i 4 km. Upptag
sker på södra sidan strax före landsvägsbron
vid Hammarby, och isättning sker nedanför
Järle kvarn.
En lagom paddelfart ger en snitthastighet på
4–6 km/timme. Vid rastplatsen Karlsdamm
finns en kallkälla i det lilla flödet intill
vindskyddet.

Startplats Järle kvarn

Strax nedanför den gamla kvarnen i Järle
finns en lämplig startplats för paddelturen.
Den sträcka som följer efter den långa forssträckan i naturreservatet är lättpaddlad,
med undantag för två forssträckor och två
landtransporter förbi kraftverk.
Forsen vid Ringholmen kan vara besvärlig.
Landtransport på 100 meter är ett alternativ.
Västra stranden kan i undantagsfall också
användas för tågning.
Landtransporterna förbi kraftverken i Axbergshammar och Dylta är korta och lätta
att genomföra. Kraftverken i Axbergshammar och Dylta öppnas och stängs automatiskt, med stora skillnader i vattenföringen
som följd.
Strax nedströms Dylta kraftverk finns tre
forspartier vid Ålund. Forsarna kan vara
svårpasserade. Tågning eller landtransport
rekommenderas.
Paddelturen kan avslutas före Axbergshammar, men även vid upptaget strax efter vägen
mellan Ervalla och Ervalla station, eller vid
Djupvikens småbåtshamn i Väringen. Den
som vill paddla vidare och via Väringen
fortsätta nedströms Arbogaån, rekommenderas att följa Väringens södra
strand söder om Kägelholmsön.

Den som vill paddla in i Väringen kan starta
vid iläggs- och upptagsplatsen på östra sidan
av vägen mellan Ervalla och Ervalla station.

Kulturbygden

Järnhanteringen i området pågick ända in
på 1920-talet, men nu återstår endast ruiner
av byggnaderna samt slagghögar och andra
lämningar.
Järle kvarn, som drevs ända in på 1970-talet,
finns bevarad i ursprungligt skick. Kvarnen
har restaurerats och iordningställts som
museum.

Djurliv

Den lundartade lövskog som dominerar ger
goda livsbetingelser för däggdjur och fåglar.
Småfågelfaunan är både art- och individrik.
Av speciellt intresse är de djurarter som är
direkt bundna till åns vatten. Bäver förekommer regelbundet. Kullar av knipa och
storskrake syns ofta på åns lugnvatten under
sommaren, medan strömstaren håller till vid
forsarna, särskilt vintertid.
Mest anmärkningsvärd är den sällsynta
kungsfiskaren, som finns vid ån vissa år och
då ibland kan ses när den med ett skarpt
läte och i hög fart kommer flygande nära
vattenytan.

Växtlighet

Olika slag av lövträd präglar huvuddelen
av skogsområdena. I allmänhet är det gråal
och ask som bildar bestånd, särskilt inom
områden som tidigare nyttjats för slåtter
eller bete.

Här finns också enstaka mycket gamla och
grova askar och björkar kvar från slåtter
tiden. Hägg är allmän och bidrar starkt till
lövskogens lundartade prägel.
Busk- och örtvegetationen är mycket frodig,
med arter som tibast, vätteros, lungört och
skavfräken. Områdets karaktärsväxter är
på våren vitsippan och under försommaren
daldockan.

Kartor

Topografisk karta 602 Örebro.

Fiske

Fiskekort till Norasjön och Väringen kan
köpas. I Järleån råder fiskeförbud. Kontakta
Nora eller Lindesbergs turistbyrå för mer
information.

Länets kanotleder

Järleån är en av sex kanotleder i Örebro län.
De övriga är Nittälven, Svartån, Arbogaån,
Rastälven och Svartälven. Huvudman för
kanotlederna är Region Örebro län.

Mer information

Nora turistbyrå 0587-811 20 eller
Lindesbergs turistbyrå 0581-811 70 eller
www.bergslagen.se

Mer om friluftsliv

På www.regionorebrolan.se/turism-friluftsliv
hittar du samlad information om friluftslivet
i Örebroregionen. Här finns att läsa om
Bergslagsleden, kanotleder, cykelleder mm.
Under ”Paddling” finns förslag på kanotuthyrare.

Sevärdheter 1 (se karta)

1. Järleåns naturreservat.
2. Kulturmiljön vid Järle kvarn.
3. Ravinbildningarna vid Ringholmsforsen.
4. Järle station, Sveriges äldsta järnvägsstation, och järnvägsbron intill.
5. Fornborgen Tistaborg.
6. Herrgårdsmiljöerna vid Axbergshammar.
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Järleån flyter i sitt nedre lopp i en lugn och
kanotvänlig takt. Längre norrut, mellan
Hammarby och Järle, är den desto mer
dramatisk. Här finns en för Mellansverige
mycket kraftig forssträcka, med en fallhöjd
av 36 m under 5 km.

