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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.
Ölsboda. 350 m. Upptag till öster om utloppet ur
Ölen. Följ markeringar till iläggsplats.
Svartå. 900 m. Upptag på östra sidan om utloppet
ur Storbjörken. Följ markeringar till iläggsplats.
Svartå herrgård. 100 m. Upptag på södra sidan,
50 m före utloppet ur Lillbjörken. Transport över
vägen till iläggsplats. Sopkärl och torrtoalett finns
vid upptagsplatsen.
Hasselfors. 1,2 km. Upptag efter järnvägsbron
men före nästa bro. Landtransport förbi Hasselfors
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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.
Rönningshyttan. Goda tältningsmöjligheter.
(sköts av Degerfors kommun).

Älgsjön. Goda tältningsmöjligheter.
Spjutviken. Begränsade tältningsmöjligheter.
Stockås. Begränsade tältningsmöjligheter.
Lekeberga-Sälven. Rastplats i naturreservatet
där Garphytteån rinner ut i Svartån. Goda
tältningsmöjligheter.
Välaskogen. Begränsade tältningsmöjligheter.
Bilväg.
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sågindustri, 1,2 km. Ilägg vid badplatsen i Teen.
Följ markeringar till iläggsplats.
Backa kvarn. 250 m. Upptag på norra sidan 100
m före dämmet. Ilägg i utloppskanten,västra sidan.
Kvistbro. 400 m. Upptag till höger omedelbart
före landsvägsbron. Ilägg 80 m nedströms kvarnen. Följ markeringar.
Hidingebro. 1,2 km. Upptag på norra sidan före
dämmet vid kvarnen. Följ markeringar. Farlig fors
vid Hidingesund; ilägg efter forsen.
Lindbacka. 100 m. Kort lyft förbi dammanläggningen. Ilägg vid sammanflödet. Vid bra förutsättningar är det möjligt att paddla genom dämmet.
Karlslunds kraftverk. 400 m. Håll noga vänster in
i kanalen och inte nära dammbordet. Upptag i kanalen till höger efter vägbron. Följ bilväg till kraftverket. Ilägg i utloppskanalen efter kraftverket.

Ölsdalen–Svartå herrgård 		
Svartå herrgård–Stockås 		
Stockås–Lekeberga Sälven 		
Lekeberga Sälven–Välaskogen
Välaskogen–Karlslund 		
Karlslund–Hjälmaren 		

Kanotled Svartån
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Kanotled

Svartån

Örebro

Information om kanotleden

Svartån rinner till största delen fram i ett
kultur- och odlingslandskap, men har också
fina vildmarkspartier. Bävern trivs på många
ställen. Området vid Stockås är särpräglat.
Här finns Skagerhultsmossen, en av Sveriges
största högmossar.
Kanotleden är lättpaddlad och bra för den
som inte är så van. En lämplig tvådagarstur
kan starta vid Stockåsbron. Därefter övernattning vid rastplatsen Lekeberga-Sälven
och vidare in till Örebro. En paddeltur
med två övernattningar startar lämpligen vid
Svartå herrgård.
Föredrar man en endagspaddling är det
lämpligt att lägga i söder om Vintrosa kyrka.
Kanotvagn behövs för landtransporterna. En
lagom paddelfart ger en snitthastighet av 4–6
km per timme.

Djur- och växtliv

Ölen och Stor-Björken är skogssjöar med
klart, näringsfattigtvatten. Här möter kanotisten storlom, knipa, fiskmås och barrskogens växt- och djurarter.
Sjöarna Toften och Teen omges av omväxlande barrskog, alstrandskog, myrar och
åkerlyckor. De många grunda vikarna och
öarna gynnar fågellivet. Man kan se fisktärna, småskrake, skäggdopping, fiskgjuse,
storlom och även smålom, vilken häckar i
den närbelägna Skagerhultsmossen. Båda
sjöarna är omtyckta fiskevatten.
Mellan Teen och rastplatsen vid Stockås rinner ån fram mellan igenväxande våta betesmarker och lövdungar.

Sträckan Stockås till Backa kvarnparti
har vildmarkskaraktär och en mycket tät
bäverstam. Inte sällan hörs tranor ropa från
myrvidden i söder.
Från Teen och ända till Karlslund är det gott
om bäver, knipa, gräsand och drillsnäppa.
Från Kvistbro till Hidinge ringlar sig ån
genom ett omväxlande kulturlandskap med
öppna betesmarker, klibbalsridåer, lövdungar och granskogspartier.Denna sträcka är
mycket naturskön, omväxlande och trevlig
som kanotled. Mellan Hidinge och Örebro
rinner ån sakta fram genom flack odlingsbygd. Stränderna kantas av täta lövridåer.
Håll utkik efter den blåskimrande kungsfiskaren.

Sevärdheter 1 (se karta)
1. Svartå gamla bruk
Bruket, som ligger vid Svartåns
utflöde ur Lill-Björken, anlades 1658
och var i drift till 1960-talet. De hus
som idag finnspå platsen är kvarnoch kraftstationsbyggnader.
2. Svartå herrgård
Byggnaden från 1780-talet i gustaviansk stil.
3. Hasselfors
Brukssamhälle längs Teens västra
strand.

Kartor

4. Skagerhults gamla kyrka
Spånklädd kyrka från 1651.

Fiske

5. Kvistbro kyrka från 1662
Knuttimrad och spånklädd. Namnet
Kvistbro lär komma från att den
gamla bron över Svartån byggdes av
kvistar och ris.

Topografisk karta 590 Laxå, 601 Karlskoga,
602 Örebro.
Fiskekort kan köpas till Toften och Teen.
Kontakta Lekebergs turistinformation för
ytterligare upplysningar. I Svartån nedströms
Karlslundsfallen råder fritt fiske med handredskap.

Länets kanotleder

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

Mer information

Lekebergs turistinformation, 0585-487 00
eller Örebrokompaniet 019-21 21 21.
www.visitorebro.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.

6. Lekeberga-Sälven
Få ställen i länet har så vacker och
intressant natur. Ett storslaget
ravinlandskap där Garphytteån och
Lekhytteån rinner samman och ut i
Svartån.
7. Hidinge gamla kyrka
Från 1200-talet, romansk stil. En av
Närkes minsta kyrkor. Sevärd är den
smidesprydda ekdörren i sydöstra
ingången.
8. Östra Granhammar
Kyrkoruin från den första kristna
tiden.
9. Karlslunds herrgård
Gården och dess omgivningar ger en
väl bevarad bild av en stor herrgård
från 1800-talet. Omtyckt natur- och
kulturområde.
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Svartån är en 8 mil lång kanotled från sjön
Ölen i Värmland till Örebro. Den startar sin
sträckning i Kilsbergens karga skogssjöar och
passerar de fisk- och fågelrika sjöarna Toften
och Teen på väg mot de vildmarkspräglade
sumpbarrskogarna norr om Skagerhultsmossen. Därefter rinner ån fram genom ett omväxlande, småkuperat kulturlandskap i Kilsbergskanten innan den svänger mot öster ut
över den flacka Närkeslätten.

