
LILLA FÄRNÄSETS
KANOTLED

Välkommen ut till en kort, lättpaddlad 
kanotled längs Lerån, Tångsån  
och på Storfjärden.



1. BÖRJAN OCH SLUTET
Iläggningsplatsen för Färnäsets kanotled 
ligger alldeles vid vägen. Du paddlar 
medsols, bort genom Lerån och tillbaka 
i Tångsån. Följ kanotledsskyltar med en-
paddlare för att komma rätt. Vid starten 
finns ett fikabord. 

2. RASTPLATS
På vänster sida skymtar en gammal  
grov ek. Här kan du gå iland och fika  
vid picknickbordet. Ängen runt omkring 
hålls öppen genom slåtter. Den är en 
liten rest av de stora slåtterängar som 
tidigare fanns på Färnäset. 

3. VINDSKYDD
På Fogdön är det också fint att ta en 
rast. Här finns vindskydd och eldstad. 
Ved brukar finnas, men för säkerhet 
skull, ta gärna med dig lite hemifrån. 
Stranden är brant och det kan vara lite 
knepigt att ta sig iland om du är ovan.

 Foto: Gillis AronssonSvämskog
Landskapet runt omkring Färnäset är 
präglat av älven. Innan älven reglera-
des kunde vattnet svämma över. Då 
hamnade trädens rötter i blöt, vilket 
lövträden klarade men många granar 
dog. Det skapades en gles skog där 
lövträden kunde bli gamla.  

Fortfarande ändras vattenståndet 
mycket, ibland är ån smal och ibland 
bred. Håll utkik efter riktigt gamla 
och grova ekar, en står vid den första 
rastplatsen. Ekarna är liksom höghus 
boplats för tusentals organismer; insek-
ter, lavar och fåglar.
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4. NATURSKOG
På ön Björkbacka står en naturskog 
med flera ovanliga växter. Här växer 
lunglaven, en lav som signalerar om en 
värdefull naturmiljö. 

5. PÅ VÄG TILLBAKA
Det kan vara lite svårt att hitta in i 
Tångsån. Håll utkik efter det stora 
döda trädet som står vid mynningen, 
se folderns framsida. Tångsån leder dig 
tillbaka till startpunkten.

Att tänka på
• Alla i kanoten ska ha flytväst. 
• Håll utkik efter stenar som ligger 

alldeles under vattenytan.
• Packa din utrustning i vattentäta 

säckar och bind gärna fast dom.
• En reservpaddel är bra att ha.
• På Fogdön finns ett vindskydd, 

och en eldstad. Använd den om 
du vill grilla. Vissa tider på året 
kan det vara eldningsförbud.

• Det är svårt att hitta plan yta för 
tält på Fogdön.

• Soporna tar du så klart med dig. 
• För att fiska i Storfjärden behöver 

du fiskekort. 
• Tänk på de som kommer efter, 

om du behöver göra ett ”toa-  
besök”, göm det du lämnar. 
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Fogdön

Vattenståndet i ån kan  
ändras och påverkar då åns  
yttre delar. Ibland paddlar du 
i en ränna och ibland breder 
vattnet ut sig över myrmarkerna 
runt omkring och det kan vara 
svårt att se var själva ån går. 
På Storfjärden är det oftast 
öppet vatten.

Storfjärden



PADDLA FÄRNÄSETS KANOTLED, 5 KM
I nordvästra Uppland, på gränsen till  
Gästrikland, hittar du Färnäsets kanotled. 
Här får du åpaddling genom lummig skog 
och en liten bit sjöpaddling på Storfjärden. 
Det är en lättpaddlad sträcka på totalt 5 km, 
en bra dagstur för dig som vill paddla med 
barn. Vattnet i ån är inte strömt. 

HITTA HIT
Lilla Färnäsets kanotled ligger vid Storfjär-
den, sydväst om Älvkarleby. För att komma 
till starten kör du av E4 mot Älvkarleö, av-
fart 196. Alldeles efter avfarten står en stor 
informationsskylt på höger sida. Där intill 
ligger iläggningsplatsen. Bilen går att  
parkera på en liten vägstump på motsatta sidan.  

Koordinater till startplatsen: 
N 60° 30.492’, E 17° 18.513’

FISKEKORT
Älvkarleby sportfiske, fiskekontoret: 026-729 16 eller 070-575 13 33
Marma kiosken: 026-753 70
Gävle fiskeredskap: 026-51 05 00

KONTAKT
Lilla Färnäsets kanotled förvaltas av Upplandsstiftelsen och Älvkarleby  
kommun. Marken ägs av Bergviks skog. Har du några frågor, kontakta: 

Upplandsstiftelsen 
info@upplandsstiftelsen.se, tel: 070-611 60 70

Älvkarleby kommun, Maria Hedberg 
maria.hedberg@alvkarleby.se, tel: 026-831 65
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