Kanotled

Rastälven
N

Örebro

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.
Sundet. Mycket fin kanotrastplats i sjöns
nordvästra del, med bra ytor för tältning.
Hjulsjö. Ligger strategiskt bra eftersom man här
gör en landtransport. Tältningsmöjligheter finns.
Lilla Grängen. Badplats med fin sandbotten.
Tältningsmöjligheterna är något begränsade.
Lindesbysjön. Rastplatsen ligger fint på en udde i den södra
delen av Lindesbysjön. Goda möjligheter för tältning.
Rosenlund. Ligger invid dammluckorna i Rastälven.
Tältningsmöjligheterna är begränsade.
Norra Fåsjön. Vackert belägen rastplats, med goda tältningsmöjligheter,
strax före utloppet i Fåsjön.
Stora Holmen. Rastplats på öns norra udde, med utsikt åt tre håll. Bästa
tältningsmöjligheterna finns på västra sidan av ön. Toaletter finns på båda
platserna. Stigar finns på och runt ön.
Grönvållsön. Halvö med rastplatsen belägen med utsikt mot söder över
Usken. Extra eldstad med stockring. Tältning möjlig.
Killingön. Toalett och eldstad finns på norra änden av ön. Något sluttande
terräng. Bättre tältningsmöjligheter på västra sidan. Stigar finns på och runt
ön.
Fransåsen. Rastplats strax innan ån rinner ut i Norasjön. Tältning möjlig.

före bron. Ilägg nedströms forsarna nära lantgård. Följ markeringarna.
Björkborn. 400 m. Upptag på södra sidan.
Ilägg samma sida före stenbro.
Nyhyttan. 900 m. Upptag på sjöns östra sida
nära landsvägen. Ilägg på åns västra sida.
Gammelhyttan. 1 km. Upptag på östra
sidan före raserad bro. Ilägg nära litet rödmålat reningsverk.
Kopparhyttan. 200 m. Upptag på östra
sidan, direkt före dammborden. Ilägg samma
sida.
Rosenlund. 100 m. Upptag på västra sidan
före dammborden. Ilägg på östra sidan av
kraftanläggningen, alternativt gå landsvägen
och lägg i efter nästa landtransport.
Göranstorp. 100 m. Upptag på östra sidan.
Ilägg söder om kraftstationen.
Öskevik. 1,5 km landsväg. Kanotvagn
användbar. Upptag/ilägg vid badplatsen
vid Fåsjöns norra utlopp. Ilägg/upptag vid
Uskens sydliga utlopp.
Born. 400 m landsväg. Kanotvagn användbar. Upptag och ilägg på östra sidan.
pparberg

Mögsjön–Grängshyttan
12 km
Grängshyttan–Gammelhyttan 11 km
Gammelhyttan–Norra Fåsjön
7 km
Norra Fåsjön–Nora
13 km
Mårdshyttan–Öskevik
6 km
Öskevik–Nora
12 km
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Vi avråder av säkerhetsskäl
från att paddla i Järlereservatet på grund av
flera kraftiga forssträckor.
Följ vägen mellan Hyttfallet
och Järle kvarn. Tältning är
förbjuden inom reservatet.

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.
Kvisseln. 200 m. Upptag och ilägg på västra sidan.
Hjulsjö. 950 m. Kanotvagn användbar. Upptag på västra sidan före vindskyddet. Ilägg vid Hjulsjö badplats.
Grängshyttan. 3 km landsväg. Kanotvagn användbar. Upptag på västra sidan
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Information om kanotleden

Långfärd

Genom att den nordligaste sjön, Ösjön,
ligger i närheten av sjön Norr-Älgen, som i
sin tur ingår i Svartälvens kanotvatten, finns
möjlighet även för långfärdsentusiaster att
bli tillfredsställda. Det är möjligt att sjösätta
kanoten i norra Svartälven vid Tyfors och
sluta färden i Hjälmaren i söder.

Kortare färder

Även om Rastälven kan vara användbar som
en del av en långtur erbjuder den kanske
i första hand möjligheter till korta färder i
ett omväxlande kulturlandskap. Genom att
välja lämplig start- och målplats kan turerna
varieras högst avsevärt. En lagom paddelfart
ger en snitthastighet av 4–6 km per timme.

Startplats Sundet

Sundet vid norra änden av Mögsjön är på
flera sätt en utmärkt startplats. Här finns
vindskydd med eldplats och gott om ytor
för tältning samt torrtoalett. Väljer man att
övernatta här har man en mycket fin första
paddeldag till sjön Grängen och den fina
bad- och rastplatsen vid Lilla Grängen. Här
går också att övernatta för att börja nästa
dag med den långa landtransporten på 3 km
från Grängshyttan till Kräftbo, strax norr om
sjön Sången.

Startplats Usken

Uskavigården är en vanlig startplats för färder
söderut genom Usken, Fåsjön, Norasjön och
Järleån. Sträckan från Norasjön till Väringen finns beskriven i etappblad ”Järleån”.
Uskavi är också en bra startplats om man
efter Usken och Fåsjön vill paddla en bit av
Rastälven motströms.
På Uskavigården finns camping, rumsuthyrning, matservering, kaffeservering och
kiosk. Förutom kanoter finns här också trailer för åtta kanoter att hyra. Transporthjälp
till annan startplats kan ordnas.

Startplats Norasjön

Trängbo camping vid Norasjön fungerar
som startplats inte bara för färder söderut
i Järleån utan även för turer norrut genom
Norasjön, Fåsjön och Usken, eller från
Fåsjön upp i Rastälven. Trängbo camping
har kanotuthyrning, kiosk, kaffeservering,
WC, dusch och tältningsmöjligheter.

Kanotuthyrare

En förteckning över kanotuthyrare finns på
www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv

För mer information

Kopparbergs turistbyrå, 0580-805 55,
www.ljusnarsberg.se; Hällefors turistbyrå
0591-120 01, www.hellefors.se; Nora
turistbyrå, 0587-811 20, www.nora.se;
Lindesbergs turistbyrå, 0581-811 70,
www.lindesberg.se; Region Örebro län,
019-602 63 00,
www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv.

Friluftslivets hemsida

På www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv
hittar du samlad information om natur och
friluftsliv i Örebroregionen. Här finns aktuella uppgifter om övernattningsmöjligheter
längs kanotlederna och Bergslagsleden. Du
kan även ladda ner etappblad och få tips
om aktiviteter, sevärdheter och användbara
länkar.

Kartor

Topografisk karta 615 Hällefors, 616 Lindesberg.

Fiske

För att fiska i Rastälven krävs fiskekort. Det
finns att köpa på flera ställen i området.
Kontakta Nora turistbyrå, 0587-811 20, för
mer information.

Länets kanotleder

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

Sevärdheter

1 (se karta)
1. Kulturbebyggelse i Hjulsjö by.
2. Grängshytteforsens naturreservat.
3. Hyttmiljö vid Gammelhyttan.
4. Konunga-Stollen (gruvgång).
5. Siggebohyttans bergsmansgård.
6. Lejakärret med orkidéer.
7. Kulturbebyggelse i Nora.
8. Naturreservatet Järleån.
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Rastälven består av en blandning av små sjöar
och smala älvpartier avbrutna av forssträckor.
Landsvägen ligger oftast bra till för att man
ska ha god hjälp av kanotvagn för landtransporten förbi forsarna.
Älven letar sig fram genom ett öppet och
omväxlande Bergslagslandskap med skog,
myrar, jordbrukslandskap, små samhällen
och byar.

