Kanotled

Bosjön - Unden

Kanotvett och säkerhet
Den som vill ha ytterligare information
om kanotlederna kan ringa:
Turistbyrån i Askersund
Tel : 0583-810 88
Turistbyrån i Laxå tel : 0584-10920
Camping Tiveden Tel: 0584-47 40 83
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Alla i gruppen måste vara simkunniga.
Använd kanotväst!
Sitt still i kanoten och överbelasta den aldrig!
Endast två personer per hyrd kanot.
Paddla utmed stränderna, det är säkrare och mer att se.
Om ni paddlar i grupp så se till så att ingen åker i förväg eller
blir efter, det är säkrare om alla har synkontakt.
7. Om du eldar vid en rastplats har du själv ansvaret för alla följder
som kan uppstå. Använd gärna färdiga eldplatser.
8. Meddela alltid din planerade färdväg för resten av gruppen.

Kort beskrivning av Tivedsleden
Bosjön - Unden , 15 km
Om du inte har en egen kanot går det bra att hyra kanot med utrustning på turistbyråerna i Askersund, Laxå och
Camping Tiveden. Förutom kanot ingår paddlar, paddelvästar och kanotvagn.
Vi kan också ombesörja kanottransport.
Leden går genom den djupa Tivedsskogen. Här ﬁnns spännande berättelser om saga och mystik.
1. Bosjön, depå för kanoter. vindskydd, eldstad, torrtoalett, sopmaja och parkering.
Iläggningsplats väster om vägen.
2. Åboholmsbruk, gammalt järnbruk som var i drift från börja av 1700-talet till 1871.
Anton von Boij ﬁck privilegium på en masugn i Tiveden.
I Åboholm fanns också ett sågverk som var i drift till 1920-talet.
Idag ﬁnns resterna av en spiksmedja, järnbod, dammanläggning och en stångjärnssmedja.
Bostadsbyggnaden är privat så följ anvisningarna på skyltarna.
3. Åboholmskvarn, byggdes på 1700-talet.
Renoverades 1959. Kvarnen drevs på sista tiden med en vattenturbin.
4. Jättestolen, är en isälvsgryta.
Bildningen påminner om en jättes stol 3,5 m bred och lika hög och där under en gryta som är 2 m i diameter
och 0,5 m djup.
5. Järvasundet, rastplats med vindskydd, eldstad, sopmaja, och torrtoalett.
6. Vacker liten ö med möjligheten att rasta eller tälta.
7. Camping Tiveden, *** stjärnig campingplats. Här ﬁnns också övernattningsstugor.

Djurlivet utmed leden

Landtransporter

Visa stor respekt för de djur du kommer att
möta på färden.
Många fåglar har bon på öar eller vid stränderna.
Djur som har kommit tillbaka till Tiveden är
bävern, vargen och lo.
Som paddlare har du chansen att se hyddor och
dammar och t o m se en bäver.
Nedre delen av forsen i Sågkvarnsbäcken är
lekområde för Undens öring.

Mellan Bosjön och Kvarnsjön, lyft ca 50 m.
Mellan Kvarnsjön och Höljevattnet, lyft ca 400 m.
Mellan Höljevattnet och Bergvattnet, lyft ca 300 m.
Mellan Sävsjön och Sågkvarnsbäcken, lyft ca 350 m.
Mellan Sågkvarnsbäcken och Unden, lyft ca 350 m.

Friluftsvett
När man är ute i naturen så innebär det ett ansvar:
Visa hänsyn till djuren och naturen.
Du som paddlar måste tänka på:
* Att det är förbjudet att elda i markerna när det är risk för brand eller skador på klipphällar.
* Att du får tälta ett dygn utan markägarens medgivande.
* Att du fått lov till att tälta nära ett boningshus, i grupp eller ﬂera dygn på samma plats.
* Se till att du inte skadar marken eller stör andra människor.
* Att inte dra kanoten över åkrar eller andra grödor, heller inte över annans tomt.
* Att inte skräpa ner i naturen.
* Att använda de torrtoaletter som ﬁnns längs leden, i annat fall gräv ner och täck över.
* Att inte köra bil ner till vattnet var som helst, det är förbjudet att köra motorfordon i terrängen,
inte heller säkert att man får köra på små vägar, ta hänsyn till skyltar som förbjuder bilkörning.
* Att du inte får ﬁska utan ﬁskekort.

Den som vill ha ytterligare information
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