
Jädraåturen långa

Jädraån slingrar sig vackert genom jordbrukslandskap med 
höga slänter omgärdade av lummig växtlighet. Turen bjuder 
på lätt till medelsvår paddling där forsen vid Jäderfors holme 
är orsaken till att turen kallas medelsvår. I övrigt finns två 
mindre forsar som är lätta att paddla förbi. Det finns möjlighet 

att bära förbi alla forsarna. Det kan finnas nedfallna träd på 
sträckan som man får slingra sig förbi. Var försiktig vid i- och 
urstigning då det inte finns bryggor. Avslutande delen är något 
mer utmanande med ca 1 km motströms paddling till Högbo. 
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Samarbetsparners: Sportcentralen, 
Högbo Bruk och Högbo Brukshotell.

 3 reningsverket. Ilägg i bäckmynning bakom reningsverket 
på västra sidan av ån.

1 rastplats. Ej ved, soptömning eller dass.

 2 Järbo. Upptagsplats ca 150 m innan Järbovägen på höger 
sida av ån. Sen ca 3 km landtransport av kanoten genom  
Järbo till iläggsplatsen vid punkt 3 Reningsverket. Kanot-
vagn rekommenderas. Att paddla genom Järbo innebär att 
5 dammar med svåra upptags- och iläggsmöjligheter måste 
passeras, rekommenderas inte.

4 rastplats ön. Skönt rastställe på ö i Jädraån. Här finns eldstad 
med sittstockar och en liten lada för skydd i vid dåligt väder.

 5 Jäderfors holme. Utmanande fors, ca 600 m lång med 
ca 4 m fallhöjd, som kräver paddelvana. Forsen svårighets-
grad skiftar med olika vattenstånd och kan vara riskabel vid 
högvatten. Rekommenderas att reka forsen från land innan 
paddling. Landtransporten sker på högra (västra) sidan av ån. 
Upptagsplats ca 200 m innan forsen, ca 50 m in i en bifåra. 
Landtransport efter en bruksväg över en åker ca 300 m, följ 
sedan grusvägen söderut ca 800 m till vägbron över ån. Följ 
åkerkanten ca 150 m till iläggsplats. Snälla! Visa hänsyn och 
gå ej i åkrar samt till de boende i närheten.

6 restaurang Jäderfors. Kurr i magen? Strax innan lands-
vägsbron på vänster (norra) sidan ligger restaurang Jäderfors 
Pizzeria. Öppet dagligen kl. 12-21.

 7 Kanalen. Lämplig rastplats på södra sidan är kanalens  
mynning ut i Jädraån. Det finns möjlighet att lyfta över  
dammen och paddla en tur ner i kanalen och tillbaka.

 8 Kvarnströmmen. Lätt fors med som även den ovane  
kanotisten brukar klara bra. Tips! Håll i mitten av forsen. Vid 
hängbron på södra sidan av ån finns rastplats med eldstad och 
sittstockar. Går att bära förbi forsen på södra (högra) sidan.

Sportcentralen - Transport till startplats bokas här. Uthyrning av kanoter, fiskeutrustning, rullskidor och inlines. 
Se info: www.aventyrarna.se. Bokning: sportcentralenhogbobruk@aventyrarna.se, 026-242180.

BuSS till 
StartplatS1-2 dagar:

Startplats norrby. Iläggning sker på vänster sida om 
vägbron. Brant slänt vid ilägget. OBS! parkering ej tillåtet 
vid vägbron.

 9 Högboforsen. Lätt fors som klaras med lite paddelvana. Tips! 
Håll till höger i början och avsluta i mitten av forsen. Går att bära 
förbi forsen på norra (vänstra) sidan. Ta upp kanoten ca 100 m 
innan forsen. Snälla, beträd ej tomtmark om ni bär förbi forsen.

10 Högboån. Lätt motströmspaddling upp i Högboån. Håll utkik 
till vänster efter att ni passerat under landsvägsbron så ni inte 
missar mynningen. Ån kan vara grund vid lågvatten och ni får 
kämpa lite extra de sista ca 300-400 metrarna. 

 upptagsplats Vretvägsbron, Högbo Bruk. Här avslutas 
paddlingen och upptaget sker enklast vid bron. Därefter  
promenad med kanoten ca 400 m till Sportcentralen för 
återlämning av hyrd kanot.
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