Axbergshammar. 200 m. Kanowagn användFör att marhaa uar landtransportau kanoterkt- bar. Varning! Krafrverket öppnas och stängs
tastkan shefnrn kanotdzkabrup?sattauid upptag automatiskt,vilket innebdrstoraskillnaderi vatochikg. Landnaruportsträckan
markerasmedblå tenftiringen.Uppt€ 50 m uppströmspå norra
pilar alternatiut orangeJlirg på stolpar Var noga sidan.Iliigg nedströmsefter 100 m på samma
medatt f;lja anuisadcmarheringaroch respehtera sida.
Dylta kvarn. 300 m. Kanowagn användbar.
piuat tomtrnark.
Krafwerket öppnasoch stängsautomaVarning!
Jirlereservatet. l,andtransport4 km.
innebdrstoraskillnaderi vattenftirtiskt,
vilket
Ringholmsforsen. 100 m. Tagning möjlig
på södra sidan omedelbart ftire
ingen.
Upptag
efter vdstra stranden.

Londtronsporter

ftraftstationen.Se upp ftir överållsdammentill
vänster.Il?iggvid vindslcydd,300 m nedströms
oå norrasidan.
Ålund. Strax nedströms krafwerket i Dylta,
vid Ålund, ftiljer tre forsar,varav den nedre dr
Tagning
200 m lång, grund och svårpasserad.
dock inte
i forsenkan vara ett sdtt att passera,
riskfritt. Upptrg ftire forsenpå södrasidan.Ilägg
på sammasida300 m nedström.
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Rostplotser
Rastplatsernakings hanotleden har
uindshydd,eldplax samt torrtoalett.
Wdf;nåd finns normah men han
uara tömt ?å grund au hård belastning, så ta om möjligt med egenued.
För an unfurLitta f)r shötself)reningen uädjar ui till dig att ta med dina
sopornär du liimnar rastplatsen.
Fransåsen.Rastplatsstra.r innan
ån rinner ut i Norasjön. Tiiltning
möjlig.
Ringholmsforsen. Gräsbevuxen
slänt intill forsen. Begränsadetältningsmöjligheter.
Gejerslund. Vackert belägenrastplats med goda tältningsmöjligheter.
Karlsdamm. Mycket goda tältningsmöjligheter. Kallkälla i lilla
viken intill vindskyddet.
Dylta kvarn. Begränsade tältningsmöjligheter.
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Norastad-Järlekvarn
9 km
Järlekvarn-Karlsdamm 9 km
Karlsdamm-Väringen 14 km
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om konotleden
nformotion
Järleån flper i sitt nedre lopp

Iugn

Kulturbygden

och kanowänlig takt. Längre norrut, mel-

Redan vid mitten av 1500-talet fanns en
lan Hammarby och Järle, är den desto mer hytta vid Järleån.Under de ftiljande århunddramatisk. Här finns en ftir Mellansverige radena blev Järleånsdalgång det viktigaste
mycket kraftig forssträcka,med en ållh<ijd centrumer for jarnfoladling i Noraskogs
av 36 m under 5 km.
bergslag.Hyttor och hammare fanns vid
Sträckan mellan Hammarby och Järle tre olika dammar. Mindre hammare har
ingår i Järleånsnaturreservat,och en vår- dessutom under en kortare period funnits
promenad längs Långforsenger fina natur- vid Djupedalsforsen. Behovet av vafienupplevelser.
kraft kunde tillgodosesutan att alla de mest
För den kanotist som startat sin Fird svårtämjda forsarna togs i anspråk, varftir
längre norrut betyder naturreservateten bland annat Långforsenännu idag har kvar
landstransporti medlut på belagd väg i 4 sitt naturliga flöde.
km. Upptag sker på södra sidan strax flire
Järnhanteringeni områdetpågickandain
landsvägsbron
vid Hammarby, och isättning pä l92}-taler, men nu återstårendastruiner
skernedanförJärlekvarn.
av byggnadernasamt slagghiigaroch andra
En lagom paddelfartger en snitthastighet lämningar.
pä 4-6 km/timme. Vid rastplatsenKarlsJärle kvarn, som drevs ända in på
damm finns en kallkiilla i den lilla viken 1970-talet, finns bevarad i ursprungligt
intill vindskyddet.
skick. Kvarnen har restaureratsoch iordningstdlltssom museum,

Stortplots
Jörlekvorn

Strax nedanftir den gamla kvarnen i Järle
finns en lämplig startplatsftir paddelturen.
Den sträcka som följer efter den långa
forssträckani naturreservatetär lättpaddlad,
med undantag fcir wå forssträckoroch wå
landtransporterförbi krafwerk.
Forsenvid Ringholmen kan vara besvärlig. Landtransportpå 100 meterär ett alternativ. Västra stranden kan också användas
ftir tågning.
Landtransporterna ftirbi krafwerken i
Axbergshammaroch Dylta är korta och lätta
att genomftira. Kraftverken i Axbergshammar och Dylta öppnas och stängsautomatiskt, med stora skillnader i vattenftiringen
som ftiljd.
Strax nedströms Dylta krafrverk finns
tre forspartiervid Älund. Forsarnakan vara
Tågning eller landtransport
svårpasserade.
rekommenderas.
Paddelturen kan avslutasftire Axbergshammar, men även vid upptaget strax efter
vägen mellan Ervalla och Ervalla station,
eller vid Djupvikens småbåtshamni Väringen. Den som vill paddla vidare och via
Väringen fortsätta nedströmsArbogaån,rekommenderas att folja Väringens södra
strandsöderom Kägelholmsön.

Kortor
Topografiskkarta 602 Örebro.

Fiske
Fiskekort till Norasjön och Väringen kan
köpas.I Järleånråder fiskeftirbud. Kontakta
Nora eller Lindesbergsturistbyrå ftir mer
information.

Lönets
konotleder
Järleånär en av sexkanotlederi Örebro län.
De övriga är Nittälven, Svartån,Arbogaån,
Rastdlven och Svartdlven.Huvudman ftir
kanotledernaär RegionftirbundetÖrebro.

Konotuthyrore
En förteckning över kanotuthyrarefinns på
se/naturochfriluftsliv.
www.regionorebro.

För mer informotion

Nora turistbyrå,0587-81120, www.nora.se;
turistbyrå,0581-81I 70,
Lindesbergs
Örebrokompaniet,
www.lindesberg.se,
Diurliv
Regionftir21
21,
www.visitorebro.se,
som
dominerar
019-21
Den lundartade lövskog
63
00,
019-602
ftir
däggdjur
och
bundet
Örebro,
ger goda livsbetingelser
är bådeart- och indi- www.regionorebro.se.
fåglar.Småfågelfaunan
vidrik. Av speciellt intresseär de djurarter
ivetshemsido
som är direkt bundna till åns vatten. Bäver Friluftsl
Kullar
knipa
På
av
www.regionorebro.se/naturochfriluftsliv
ftirekommer regelbundet.
och storskrakesyns ofta på åns lugnvatten hittar du samladinformation om natur och
under sommaren,medan strömstarenhåller friluftsliv i Örebroregionen,Här finns aktuella uppgifter om övernattningsmöjligheter
till vid forsarna,särskiltvintertid.
Du
längs kanotledernaoch Bergslagsleden.
är
den
sällsynta
Mest anmärkningsvärd
fä
tips
och
ladda
ner
etappblad
vid
ån
vissa
år
och
kan
även
kungsfiskaren,som finns
då ibland kan ses när den med ett skarpt om aktiviteter, sevärdheteroch användbara
läte och i hög årt kommer flygande nära Iänkar.
vatrenyran.

Vöxtlighet

Olika slag av lövträd präglar huvuddelen
I allmänhet är det gråal
av skogsområdena.
och ask som bildar bestånd, särskilt inom
områden som tidigare nyttjats för slåtter
ellerbete.
Här finns också enstaka mycket gamla
och grova askar och bjc;rkarkvar från slåttertiden. Hägg är allmän och bidrar starkt
till lövskogenslundartadeprägel.
Busk- och örtvegetationen är mycket
frodig, med artersom tibast,vätteros,lungört
är
och skavfräken.Områdetskaraktärsväxter
Ervollostotion
Stortplots
försommaren
och
under
på våren vitsippan
Den som vill paddlain i Väringen kan starta daldockan.
på östrasidan
vid iläggs-och upptagsplatsen
av vägenmellan Ervalla och Ervalla station.
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Sevördheter (,

gekarta)

l. Järleånsnaturreservat.
2. Kulturmiljön vid Järlekvarn.
3. Ravinbildningarnavid Ringholmsforsen.
4. Jarlestation, Sverigesäldstajärnvägsstation, och järnvägsbronintill.
5. FornborgenTistaborg.
6. Herrgårdsmiljöernavid Axbergsham-
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