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Trollrikskanalen
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17.4

Observera att flera öar
är fågelskyddsområden
med landstigningsförbud
15/4 – 31/7. Man får
inte heller vistas på
vattnen närmare än 100
m. På kartan är öarna
inringade med streck.

1 km

TIPS PÅ KAJAKTURER
Skapa dina turer med hjälp av kartan eller välj ett av våra tips!

Oslättfors-turen: Röd Ca 9 km. Från Smörnäs (17.1) till kyrkan i Oslättfors (17.2). Ta gärna
en promenad i den gamla järnbruksorten, med en fika på Café Lugnet (Kolla öppettider!) eller
en vandring i naturreservatet, http://www.visitgastrikland.se/uploaded_files/oslattfors-testeboan.pdf !
Lundbosjön runt: En 3-timmars vildmarkstur på ca 13 km. För kajakpaddlare finns det få
ställen att ta sig i land på. Längs Bingudden finns dock möjlighet, men stranden är stenig. På
en udde i södra änden av sjön har Testebo Scoutkår ett vindskydd men har meddelat att
platsen inte är till för paddlare.
Information om var det är lämpligt att angöra land med kanadensare kan lämnas av Smörnäs
lägergård.

SYMBOLER / SYMBOLS
Sandbotten/Sand bottom

Grusbotten/Gravel bottom

Bergangöring/Rock landing

Låg brygga/Low jetty

Iläggningsplats/Launching place
50
6

20

Meter till parkering/Meter to parking

2

Stenbotten/Stone bottom

Meter till bilväg/Meter to road

Att angöra samtidigt/To land at the same time

Antal kanoter på land/Number of canos on shore

Toalett/Toilet

Eldstad/Fireplace

Rasttak/Rest roof

Vindskydd/Wind shelter

Tältning möjlig/Camping possible

Raststuga/Trip hut

Badvänligt/Bathing possible

KOORDINATINFORMATION: GPS-koordinater: WGS84 decimal (lat, lon).
17.1 Smörnäs 60.769357, 16.928258

Smörnäs
Friluftsfrämjandets lägergård

FACILITETER
25

25

6

20

Ved finns

17.2 Oslättfors kyrka 60.46.216, 16.964908
FACILITETER:
50
50/150
4
10

Café Lugnet med B&B

17.3 Trollrikskanalen Lundbosjön 60.750354, 16.920598

Från platsen leder en
stig till Öjaren , ca 800
meter. Se kartan!

FACILITETER
1

4

40 m

Trollrikskanalen
Genom en gammal handgrävd och sprängd flottningskanal (800 meter lång) har
Lundbosjön förbindelse med Öjaren. Söder om kanalen finns en stig mellan sjöarna.
Information från Högbo Bruk 2019:
Paddling i kanal ca 800 m. Vid utloppet av kanalen till Lundbosjön är det en damm som man
får lyfta kanoterna över. Bryggor och vindskydd med eldstad finns vid dammen. Vid lyft över
dammen från Lundbosjön till kanalen på Öjarens sida ska kanot och paddlar desinficeras
genom torkning av skrov och paddlar med en trasa indränkt med T-sprit. Detta ska göras för
att inte kräftpest ska spridas från Lundbosjön till Öjaren.

17.4 Trollrikskanalen Öjaren 60.746621, 16.909139
Platsen ligger 100 m
söder om kanalens
mynning.
Härifrån leder stig till
Lundbosjön, c:a 800
meter. Se kartan!

FACILITETER
1

4

17.5 Trollriksviken 60.746139, 16.907165

FACILITETER
1

4

Om du har nytta av
Paddlingsblad 17 Lundbosjön är du välkommen att hjälpa till med finansieringen av
våra turkartor – med en slant till Swish 1233604477 eller Bankgiro 5415-7276.
Ange P17 vid betalning!
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