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Vælg mellem to startpladser – Virestad eller Ryssby
Alternativ 1: Virestadsjön nordøst for Älmhult.
Alternativ 2: Ryssbysjön øst for Ljungby
Begge strækninger – fra Virestad og fra Ryssby – kan padles under de fleste vejrforhold.
Der er gode muligheder for læ, hvis man padler nær land, men alle søer er svære at padle i
hårdt vejr.

Overnattningspladser och kanochecks
Langs Helge-å’s Kanorute findes et antal forberedte kanolejrpladser. De tilbyder toilet/lokum,
skraldespande, samt grillplads med adgang til brænde – evt. skal man selv save og kløve
brændet. Sav eller økse findes som regel på pladsen.
Langs hele Kanoruten Helge-å kan man anvende kanochecks, som kan købes af kanoudlejer,
Turistinformationen eller på kanolejrpladsen.
Kanochecks koster 50 kr/kano/nat og på alle pladserne er opsat en box, hvor man lægger sin
check. På Såganäs Kanolejrplads koster overnatningen 50 kr/person/nat. Ikke anvendte checks
refunderes ikke. Grupper løser en fælles check pr. overnatning

Kort (1:50 000) over Älmhults och Ljungby kommuner kan købes på Turisinformationen.
Undgå at gå iland på øerne i søfuglenes klækningsperiode (1/5 – 31/8). Visse områder er
fuglebeskyttelsesområder og naturreservat, hvor det er helt forbudt at gå i land. Se kort
Respekter allemansrätten på kanoturen på Helge-å og efterlad lejrpaldser i pæn stand.
Kontaktoplysninger til lejrplads ansvarlige findes på den respektive plads.

Alternativ 1 – Virestadsjön – Möckeln - Gustavsfors
Strækningen Virestadsjön – Bråthult, ca 8 km
Startplads – Välje badplats, Virestad. Ilægning ved bådepladsen.
På campingpladsen/badepladsen er der lokum, omklædningsrum, teltplads, grillpladser,
shelter, skraldespande, brænde og drikkevand.
Kanolejrplads ansvarlig – Virestads samhällsförening
Padling fra Välje sker igennem Virestadsjön ca 4 km. Følg gerne kysten og undgå åben sø i
blæsevejr. Vælg side afhængig af vindretning. Udløbet ligger i det sydvestlige hjørne af søen.

Fra Virestadsjöns udløb til Bråthult er det å-sejlads. Ruten går igennem et skiftende landskab,
med skov og græsarealer. Umiddelbart inden broen i Bråthult/Ållenebro ved vej 120, ligger
kanolejrpladsen på venstre side (øst siden). Grillplads, teltplads, skraldspande, brænde og
lokum.
Kanolejrplads ansvarlig – Södra 4H.
Service i Virestad – 2,5 km nord for Välje badeplads findes en servicebutik (Langes) med
begrænset sortiment. Åbent alle dage. Sælger fiskekort.

Strækningen Bråthult – Möllekulla ca 7 km
Hele strækningen er å-sejlads og der er både smalt og lavt. Den første del går igennem åbent
agerland. Et par kilometer går igennem søen Låkan,som er en græsbevokset fuglesø. Låkan er
en interessant fuglesø og padling igennem skal ske med stor forsigtighed, så man ikke
forstyrrer fuglelivet. I Låkan drejer ruten nord på og åen passerer igen vej 120 ved Möllekulla.
Her er der mulighed for at gøre ophold, umiddelbart efter broen til venstre. Vær opmærksom
på at man ikke må overnatte på denne rasteplads. God plads for ilægning og optagning af
kanoer. Vejstrækningen mellem Bråthult og Möllekulla er ca. 3 km.

Strækningen Möllekulla – Såganässjön 9 km
Efter Möllekulla kommer man atter igennem et afvekslende landskab inden man når søen
Steningen. Her kan sivene være meterhøje. Åen passerer imellem et par øer inden man når
helt frem til Steningen, hvor ruten kan være svær at se pga. de høje siv. Når man kommer ud i
selve søen, går ruten næsten direkte mod vest. Man kan med fordel tage sigte efter de store
stenhøje bag granerne fra stenbruddet som ligger tæt på udløbet til åen.
Søen er lavvandet og når vandstanden i åen henover sommeren også falder væsentligt,
frarådes det at padle over Steningen. Så anbefales det at tage kanoerne op ved Möllekulla.
Steningen er en en interessant fuglesø og padling igennem skal ske med stor forsigtighed, så
man ikke forstyrrer fuglelivet
Ruten fortsætter igennem en gammel granskov og man kan se sporene efter de stenbrud som
ligger ned til den venstre bred. Efter Brännhults gård sejler man under vej 23 (Älmhult –
Växjö) og videre nord på til Såganässjön. Følg den højre bred til kanolejrpladsen Såganäs.
Man skal fortsætte forbi badebroen og søge ind mod højre lidt længere fremme ved kano
optagningspladsen, i den nordlige ende af lejrpladsen.
Det er rutens flotteste lejrplads, som ligger midt i mellem landbrugsjorde og skov. Der er
græsende køer, som nærmeste nabo, så det er vigtigt at lukket leddet, når man passerer
igennem området.
Her findes et servicehus med toilet, køkken, skraldespande, drikkevand, grillhus og brænde.
God plads til ilægning og optagning af kanoer.
OBS !! – overnatningpris 50 kr/person/nat i Såganäs
Kanolejrplads ansvarlig - Inger og Jan Bromihn, som bor på gården Såganäs.

Strækningen Såganäs – Diö ca 4 km
Til venstre for broen mellem Såganässjön og Kattesjön kan man ligge til med kanoerne, hvis
man gerne vil besøge Linnés Råshult. Følg vejen mod vest ca. 1 km.. Her blev Carl von Linné
født i året 1707. Området er et kulturreservat, med gangstier, hus og haver, som det så ud på
Carl von Linnés tid.
Kanoruten går videre igennem Kattesjön frem mod Diö. Den løber under jernbanen (Malmø –
Stockholm) og Linnéleden (vej 600, Älmhult – Liatorp). Helge-å ender i Diö ved et kraftværk,

som betyder at man må have kanoen på land og bære/køre. Hold til højre efter vejbroen og tag
kanoen op til højre efter den lille ø. Følg skiltningen og bær/kør kanoen ca. 150 m.
Kanoruten følger bredden mod nord nogle hundrede meter og ved Diö badeplads, finder man
kanolejrpladsen. Her er grillplads, toilet, brænde, skraldespande og drikkevand. Gode forhold
for optagning og ilægning af kanoer.
Kanolejrpladsansvarlig – Diö bådeklub

Service i Linnés Råshult: KRAV-certificeret have café med hjemmebag, is og frokostbuffet.
Lukket Mandag. Salg af fiskekort
Service i Diö: 500 m syd for broen ligger Diö pizzeria med kioskudvalg . I den gamle
jernbanestationen i Diö er der vandrehjem. Busforbindelse Älmhult – Växjö og Älmhult –
Ljungby. Togforbindelse Krösatåg. Funkisfabrikken med bl.a café
Service i Liatorp: Fra Diö er der ca 3 km til Liatorp hvor der er en ICA-butik. Der er også en
minigolfbane og en restaurant ”Bykrogen”

Søen Möckeln
Der er flere rutevalg efter Diö badeplads
1. Diö – Älvanäs/Byvärma - Sejl lige over søen Möckeln mod Gustavsfors
2. Diö – Sjöstugans camping/Älmhult - søen Möckeln mod syd. Se mere info nedenfor
3. Diö – Ryssby - søen Möckeln mod nord venstre om øen Marsholm ind i Helge-å
opstrøms. Se mere info nedenfor.
Søen Möckeln åbner sig ud for Diö badeplads. Søen er kendt for at være lunefuld og vejret
kan hurtigt slå om. Det er en lavvandet sø med mange øer og i dårligt vejr, bliver der hurtigt
høje bølger og problemer med at padle og holde kursen. Undgå at padle i blæsevejr.
Det meste af øen Marsholm er et naturreservat. Hele området på Höö er et naturreservat og
fuglereservat. På de fleste øer, er det forbudt at gå i land 1 april - 31 juli.
I naturreservater, er det forbudt at slå lejr.

Strækningen Diö badeplads – Älvanäs/Byvärma ca 7 km
Sejl lige over søen. Den nærmeste rasteplads er på øen Marsholm,på vestsiden. Der er en
badeplads hvor man ikke kan overnatte, men lidt længere nordpå er der en kanolejrplads
Shelters, grillplads, skraldespande, brænde og toilet.
Kanolejrplads ansvarlig - Peter Johansson
Vær opmærksom på, at området mellem Höö og Marsholm er et naturreservat, og det er
forbudt at gå i land på de fleste af øerne.

Strækningen Diö Badeplads – Sjöstugans camping, Älmhult 15 km
Sejl lige over søen og venstre om Höö og Lång. Vær opmærksom på naturreservat.
Kanolejrplads er på Sikareveln, nordsiden.
Grillplads, skraldespande og lokum.
Kanolejrplads Host - Diö sejlklub
I Insjön er der en lille rasteplads til 2-3 telte lige før parkeringspladsen ved Höö
Toilet og skraldspande.
Kanolejrplads ansvarlig - Stefan Horberg.
Vær opmærksom på fuglebeskyttelsesområde og naturreservat i Insjön

Det er også muligt at padle rundt om halvøen Möckelsnäs og kommet til Möckelsnäs
Herregård på den østre side. Her finder man også Linnés Orangeri.
Sjöstugans camping ligger i den sydlige ende af søen og her kan man både starte og slutte sin
kanotur. Indcheckning til campingpladsen sker i receptionen. Fra campingpladsen er der ca 2
km til Älmhults centrum
Service på Höö. Sommarcafé på søndage
Service på Möckelsnäs: Hotel med specialpriser i sommertiden. KRAV-certificeret restaurant
som også har aftenåbent
Service på Sjöstugans camping: Har åbent hele året. Restaurant, servicebutik, kanoudlejning,
bådudlejning, vandrehjem, hytter, hotel og campingplads. Stor badeplads.

Strækningen Älvanäs – Sams camp – Björkö – Gustavsfors 15 km
Åen er 15–20 m bred och strømmen er noget stærkere end på etapen før Möckeln. Sejl ind i
Tornasjön, igennem den gravede ”Kråka Kanal” og vidare ind i Skeppshultasjön. På den østre
bred, i den sydlige ende af søen, finder du Sams Camp med kanolejrplads og vikingelejr.
Toilet, skraldespande, grillplads, Shelters med borde og bænke, brænde og drikkevand.
Kanolejrplads ansvarlig – Sture Samuelsson
Efter Skeppshultsjön løber Helge-å videre mod Björkö, hvor lejrpladsen ligger til højre for
øen. Ved padling forbi Björkö, hold til venstre om øen.
Lokum, grillplads, skraldespande, og brænde.
Kanolejrplads ansvarlig – Bengt Pettersson
Lige syd for Björkö kommer der en lille rask fors, som godt kan være en udfordring. Her bør
man være ekstra opmærksom. Åen fortsætter mod Gustavsfors, hvor du skal vælge det højre
å-løb umiddelbart før øen. Følg åen ind i dammen og gå i land på venstre bred umiddelbart
inden broen og kraftværket.
På Gustavsfors ligger der stadig ruiner, fra en gammel håndværkerby. Kanolejrpladsen ligger
imellem ruinerne midt på øen. Vær opmærksom på at det er et fiskeområde med særlige
regler, både nord og syd for kraftværket.
Grillplads, skraldespande, brænde, lokum.
Kanolejrplads ansvarlig – Mattias Bengtsson
Padling er ikke tilladt i området umiddelbart efter kraftværket. Vi anbefaler at kanoturen
afsluttes i Gustavsfors.

Alternativ 2 – Ryssby – Agunnaryd - Möckeln
Ryssby – Agunnaryd ca 15 km
Startpladsen i Ryssby er i Ryssbysjön´s nordlige ende. Fra Ryssby padler du mod syd
igennem Ryssbysjön, Stensjön og senere videre på Helge-å. Derefter ca 4 km frem til
Agunnarydssjön ad en smuk å med varierende bredde og dybde, som snor sig igennem
landskabet. Hvor åen begynder ligger kanolejrpladsen Brofästet på venstre bred.
Kanolejrplads ansvarlig – Börje Axelsson
Efter at have padlet under vejen ved Agunnaryd finder du lejrpladsen på højre side Holmens
camp lige før udløbet til Agunnarydssjön med lokum, drikkevand, skraldespande, shelter,
brænde og grillplads.
Kanolejrplads ansvarlig – Kjell Gunnarsson

Service i Ryssby. ICA-butik umiddelbart nord for ilæggningspladsen. Ryssby Hotel med
restaurant. Tankstation, taxi. Busforbindelse Växjö – Ljungby
Service i Agunnaryd. Butik, Matöppet, ca 1,5 km fra kanolejrplads Holmens camp
Matöppet har kanoudlejning og klares også transport af kanoer. Café, internet, fiskeguide,
fiskekort och kanochecks.

Agunnaryd – til søen Möckeln ca 7 km
Fortsæt med at padle sydover på Agunnarydssjön med badepladsen på højre bred.
På Brånanäs, ved badepladsen, finder man resterne af det 1000 år gamle,”Agundaborg”, hvor
Agunnaryds første kirke lå. Efter Agunnarydssjön fortsætter Helge-å sit snoede forløb ned til
søen Möckeln.
Vær opmærksom på naturreservatet Vedåsa og der er fiskeri forbudt i Helge-å 15 maj – 31
august, indenfor Vedåsa reservat – fra Agunnarydssjön indløb i Helge-å til udløbet i
Möckeln.

Søen Möckeln – øen Marsholm
På Marsholm ligger kanolejrpladsen på vestsiden af øen, i den nordlige ende.
Shelter, Grillplads, brænde og lokum.
Længere syd på findes der en badeplads hvor det ikke er tilladt at etablere lejr og overnatte.
Besøg f.eks. kulturmindesmærkerne på øen og et gårdmiljø med en hovedbygning fra 1872,
samt et gårdmuseum. Som efter aftale kan ses af grupper (telf. 070-245 64 73 eller 0372
65043). En stor del af øen er naturreservat med specielle regler. Der er fuglebeskyttelsesområde ved Marsholm og flere mindre øer og der er adgangsforbud i perioden 1 april – 31
juli. Se information på kortet.
Kanolejrplads ansvarlig – Peter Johansson

Herfra findes flere alternativa rutevalg f.eks.
1. Älvanäs/Byvärma til Gustavsfors
2. Søen Möckeln mod syd til Sjöstugans camping, Älmhult
3. Diö och Helge-å opstrøms til Virestad

Fiskeri langs kanoruten
Hele strækningen byder på sø fiskeri med gedde, aborre og sandart.
Bemærk, at sandart fiskeri er forbudt i søen Möckeln i maj måned
Der er et forbud mod fiskeri i Insjön og indenfor Vedåsa naturreservat.
I søen Möckeln findes den sagnomspundne og fredede Malle, et særkende for Småland.
Får du den på krogen skal den straks sættes tilbage i vandet.
Fiskekort er obligatorisk - kan købes flere steder langs ruten og på turistinformationen.
Et alternativ er kanofiskekortet som dækker hele området.

KANOUDLEJERE - HELGE Å

TURISTINFORMATION

Agunnaryds Lanthandel
341 77 AGUNNARYD
Tel +46 (0)372 69039
lanthandeln@agunnaryd.se

Älmhults turistbyrå
Stortorget 1
343 30 Älmhult
Tel. 0476 – 551 52
www.visitalmhult.se
turist@almhult.se

Sjöstugans Camping
Bökhult
342 00 ÄLMHULT
Tel.+46 (0)476-716 00
Fax +46 (0)476-157 50
info@sjostugan.com
www.sjostugan.com

Ljungby turistbyrå
Stora Torget 6
341 30 Ljungby
Tel 0372 – 78 92 20
www.visitljungby.se
turistbyran@ljungby.se

Sjöfors Kanoter
Kölaboda 90
343 94 ÄLMHULT
Tel. +46 (0)476-332 81, +46 (0)708-11 60 95
sjoforskanot@hotmail.com
Kano-Ekspressen
Krogvej 6 Stubberup
DK-4140 BORUP DANMARK
Tel +45 46496800
frimann@kanoekspressen.dk
www.kanoekspressen.dk
Sydsvensk kanotleasing
Oshult 3018
285 91 MARKARYD
Tel +46 (0)433-140 18, +46 (0)70-587 11 37
kanotleasing@outlook.com
www.kanotleasing.se

