Paddlingsguide för fyra turer nära Osby

Teckenförklaring för detaljkartorna

Denna karta ger förslag på fyra paddelturer av olika längd och karaktär. Dessa
kan du lätt anpassa efter dina önskemål och även kombinera med varandra. Om
du vill titta närmare på något av förslagen hittar du detalj-erade beskrivningar
med kartor på de efterföljande sidorna.
OBS!
När det blåser kan paddling vara farlig framför allt på de större sjöarna.
Vattenflödet i åarna har under de senaste 30 åren skilt sig med faktorn 50-60
mellan extremt hög- eller lågvatten!
Vid högvatten kan även mindre forsar vara farliga på grund av den starkare
strömmen. Även om fallhöjden är obefintlig ökar strömmen i trånga avsnitt.
Låga broar kan bli opasserbara. Särskilt när du är ovan bör du kontrollera innan.

5 Kilometermärkning från startpunkten
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Textavsnitt som närmare beskriver en plats/ett område
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Parkering nära vattnet resp. en bit ifrån

Mindre parkering
Mycket liten parkering, vid längre paddling är det bäst
att bilen flyttas efter isättning.
Lyft längs väg
Lyft längs stig

Vid lågvatten minskar framkomligheten och större stenar kan skada din båt.

Hinder på vägen vid lyft

Aktuella vattenflöden och prognoser samt jämförelser med
medelvattenföringen hittar du på SMHI:S vattenwebb.
Vattenwebb - SMHI

Paddlingsförbud p.g.a. flera olyckor (forsar klass 2)

Ta hänsyn till djur- och växtlivet längs med paddellederna. Det finns många
känsliga arter i denna sårbara miljö.

Mycket låg bro, vid högvatten inte passerbar
Ganska låg bro, vid extremt högvatten inte passerbar

Inte paddlingbart, livsfarligt!

Andra populära paddelområden inom 5 mils radie från Osby
Vill du ge dig ut på långtur finns fler alternativ lite längre ifrån. Dessa beskrivs
dock inte i detta papper.
Möckeln med Helge åns två källflöden
Immeln/Raslången/Halen (lätt sjöpaddling i vildmark), eventuellt med
fortsättning via Holjeån (vana krävs, helst kajak!) genom Ivösjön ut till Östersjön

?

Rastplats med vindskydd - direkt vid vattnet resp. svår
att ta sig dit från paddelsträckan

Campingplats
Sevärdhet

Helge å från Knislinge ända ut till Östersjön
Officiell badplats

Mörrumsån, avancerad forspaddling med kajak (upp till klass 3)

Förstorad del av kartan
Sida 1 (av 7)

Paddelsträcka

Mycket lätt (kurvor möjliga på åar)
Lätt (få stenar, lätta forsar)
Medel (stenar, strömt i kurvor, mindre forsar)

Lyft L

Paddelturer nära Osby, översikt

Kanotuthyrning (kanadensare) KN

Båtisättning eller -upptagning

Rastplats med vindskydd

Fågelskyddsområde (Paddlingsförbud 15/3 - 30/6)

2

Mycket låg bro vid högvatten

1 Osbysjön runt Näset: Rundtur: Från Friluftsfrämjandets kanotuthyrning och
tillbaka (4 km eller mer)

2 Helge å: Kornberga > Visseltofta (6,5 km)
3 Helge å: Hovgården eller Skeingesjöns nordspets > Friluftsfrämjandets kanotuthyrning eller parkeringsplatsen vid Näset i Osbysjön (13-15 km)

4 Vieån/Verumsån: Lilla sjö > mynning i Helge å (24 km) + 4 km till nästa upptag
+ ytterligare 8 km till parkeringsplatsen vid Näset i Osbysjön.

För beskrivning med detaljkartor klicka på länkarna ovan eller scrolla ner.

Aktuella vattenflöden och prognoser samt jämförelser med medelvattenföring
1
hittar du på SMHI:s vattenwebb.
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Tur 2
Helge å: Kornberga > Visseltofta (6,5 km)

Tur 1
Runt Näset i Osbysjön (4 km)

Turen är lämplig för nybörjare - en kort, fin och
lugn åpaddling (fallhöjd knappt 1 m). Bara i början
finns en lätt fors och då och då några stenar.

Denna paddeltur är lämplig även om
det är din allra första. Längden kan
anpassas efter dina önskemål och
paddlas i båda riktningar.

2 P-platsen ligger direkt vid vattnet om du vill starta här. En liten
kanal förbinder norra och södra
delen av sjön. Från fågeltornet har
du fin utsikt.

PSpegel-

dammen

3 Se upp för stenar under vattenytan.

Kanotuthyrning

4 Här kan du välja mellan 3 vackra
passager.

1

5 Vid norra stranden av Näset
finns fina rastmöjligheter med bord
och bänkar.

p

Kornberga

1 Isättning sker på vänstra sidan (i färdriktning)
vid den vackra stenvalvsbron. Därefter slingrar sig
ån genom ett omväxlande landskap av ängar och
skog. Efter 2 km (söder om Ulvberga) passerar du
ett våtmarksområde.
2 Visseltofta kanotlägerplats är ett bra ställe att
ta upp båten. Här kan du även övernatta, men det
är förbjudet att fortsätta turen. År 2010 brast
kraftverksdammen i Hästberga. Sedan dess har
där bildats flera farliga forsar (klass 2) som orsakat
många olyckor bland mindre vana kanotister.

1 Du kan starta från många olika
platser om du har egen båt. Annars
finns kanot att hyra hos Friluftsfrämjandet.
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Vill du se bilder på turen klicka här.

P200 m
P250 m

3

Vill du se bilder på turen klicka här.
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Teckenförklaring finns på sida 1
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6

Populära fiskeplatser (ingen
brygga), fritt fiske

P

Grillplatser

0

1000 m

2

Fin utsikt
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Sida 3 (av 7)
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Tur 3 (karta finns på nästa sida)
Helge å: Hovgården eller Skeingesjöns 80
Höjdprofil Helge å
Lyft
nordspets > Friluftsfrämjandets kanotHelge å
75
250m
Skeingesjön
Höjd
uthyrning eller P-platsen vid Näset i över havet
70
3
6 km
11 Osbysjön
Osbysjön (13-15 km)
Svårighet för nybörjare:

0

1

2 se beskrivning

Denna tur är lämplig för nybörjare. Det underlättar dock om du har paddlat
någon enstaka gång innan. Den totala fallhöjden är bara ca 7 m, varav 2 m
lyfts runt, och de återstående forsarna är ganska lättpaddlade. Längden kan
anpassas efter dina önskemål (3 - 15 km eller mer). Leden bjuder på en
omväxlande paddling genom roliga småforsar och på två vackra sjöar.
Du kan starta från två olika platser, bron vid Hovgården
eller Skeingesjöns nordspets.
1a 1b

Vid båda startpunkter finns en mindre parkeringsplats nära vattnet.
Väljer du Hovgården sätter du i kanoten på vänstra sidan (nedstöms). Här
är vattnet lite strömt. Därefter flyter ån lugnt och slingrar sig genom vackra
fuktängar.
2

Vieån mynnar på högra sidan. Du kan även starta på denna å (se tur 4).

3

Efter knappt 3 km kan du paddla både norr och söder om Borgön. Den
södra rutten är lätt att missa då den är smal och avgår i 90 graders vinkel
till höger. Den leder under en bro och efter den kan du ta upp/sätta i båten
på högra sidan, men P-platsen ligger 250 m ifrån vattnet och kan bara nås
på en vandringsstig (Vieåleden).
4

Den södra rutten går förbi den sevärda medeltida Skeingeborgen.

25 m före landsvägsbron ligger på vänstra sidan Brunkelstorp kanotlägerplats där du kan ta en avkopplande paus eller korta turen till ca 6,5
km. Här finns bord, bänkar, grill och toalett. Du kan även övernatta i
vindskydd. Vill du gå i land här så se upp att du paddlar på åns vänsterkant
innan! Trots att det inte finns någon fors här, är strömmen ganska stark
och kan föra dig förbi lägerplatsen.
8

Här möter du en kort forssträcka. När du har kommit fram till Vistingsön
kan du paddla båda åfåror (vid lågt vattenstånd hellre den högra).
9

Välj södra (högra) åfåran vid Mölleön. I slutet av och särskilt kort efter
ön finns steniga forsar. Beroende på vattenföring och din erfarenhet får du
kanske bedöma förhållandena från land innan du paddlar vidare. Därefter
flyter ån lugnt med jämn hastighet.
10 På vänstra sidan passerar du Hasslaröds ängar, tidigare slåtterängar där
fåglar som rödbena, skogssnäppa och storspov trivs. På högra sidan finns
tre sevärdheter: ett stenmonument som hedrar de svenskar och danskar
som stupade 1657; Stavshultsgården, en ryggåsstuga från 1600-talet;
Sibbarps skans, en försvarsanläggning som byggdes av danskarna omkring
år 1610 .
11! Här ligger Skansens upptagningsplats på vänstra sidan före den första
bron. För att fortsätta turen börjar här ett 250 m långt lyft. Se upp! Håll till
vänster innan och paddla inte under broarna - farligt område! När du har
korsat vägen mellan Hästveda och Osby måste du lyfta kanoten över ett
vägräcke och runt ett metallstaket. Sätt i längst ut på udden. Upptagningsplatsen är också en lämplig slutpunkt om du vill korta turen med ca 2 km.
12a 12b

5

Den norra rutten har en rad vasspassager. Det kan vara svårt att hitta
vägen till Helge åns utlopp. Samma sak gäller också för alternativet med
start från Skeingesjöns nordspets.
6

7!

På väg vidare till Osbysjön kommer ca 6 lätta forsar (total fallhöjd 4 m
på 5 km). Här möter du den första. Om du känner dig osäker titta på forsen
från land innan du paddlar vidare. Fr o m nu måste du också räkna med
omkullfallna träd.

Båda är lämpliga slutpunkter.
Passa på att ta en avslutande paus vid norra stranden av Näset. Här står
bord och bänkar och det finns grillplatser. Vid parkeringen hittar du ett
fågeltorn med fin utsikt över södra Osbysjön. Även den stora parkeringen
vid Spegeldammen är en lämplig slut-punkt för denna paddeltur.
Vill du se bilder klicka här.

Sida 4 (av 7)

Tur 3 Hovgården eller Skeingesjöns nordspets > Friluftsfrämjandets kanotuthyrning eller P-platsen vid Näset i Osbysjön (13-15 km). Beskrivning finns på sida 4
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Övre sjöarna

Vittsjö
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Beskrivning i texten
Verum

80

0

(Förekommer sällan
Lite erfarenhet:

90

1 Startpunkten ligger vid Lilla sjöns södra ände. Här är det lätt att sätta i båten. Parkeringen är dock
mycket liten och den lilla avtagsvägen lätt att missa (dyker upp oväntat, smal, överhängande grenar).

Höjdprofil Vieån

Gundrastorps kvarn

I
I

17

Tur 3
Skeingesjön

24 km

Tur 4 (karta finns på nästa sida)
Vieån/Verumsån: Lilla sjö > mynningen i Helge å (24 km) + 4 km till nästa upptag +
ytterligare 8 km till parkeringsplatsen vid Näset i Osbysjön
På denna mycket vackra och omväxlande paddeltur får du uppleva flera spännande och unika
naturmiljöer. Sträckan kan delas upp i flera avsnitt med olika svårighetsgrader. Det är möjligt
att börja eller sluta på många platser. Turens längd kan därför anpassas utmärkt efter dina önskemål och färdigheter (3 - 36 km eller mer). Mellan avsnitten finns 3 lyft, 100 till 900 m långa.
Sjöpaddlingen runt Vittsjö (ca 9 km) är mycket lätt och lämplig även om du paddlar för första
gången. Efter Verum är det också lämpligt för nybörjare. Vieån har här inga forsar men många
kurvor genom en unik vassdjungel. Det blir lättare om du har paddlat någon gång innan.
Beroende på din erfarenhet och vattenståndet är den 4,5 km långa medelsvåra sträckan från
Gundrastorp till Mölleröd lämplig för dig som kan hantera steniga småforsar, strömt vatten i
kurvor och överhängande grenar. Fallhöjden är 4 m på de sista 3 km, se höjdprofilen.
Viktig information innan du börjar paddla på Vieån
Om du vill paddla i sjöarna runt Vittsjö: Stör inte fiskgjusen vid sina bon, håll avstånd.
Om du vill paddla på ån:
Sträckan mellan Verum och mynningen i Helge å är fågelskyddsområde. Här får du inte
paddla mellan den 15/3 och den 30/6.
Vieån är ingen paddelled som underhålls av någon organisation. Oväntade hinder t.ex. omkullfallna träd kan förekomma.
Paddla inte någon av de röda sträckorna i höjdprofilen (3 lyft) även om du har erfarenhet som
forskajakpaddlare.
Vieåns vattenföring vid mynningen har under de senaste 30 åren varierat mycket, mellan 0,3
och 17 m3/s! Se det aktuella flödet på SMHI:s vattenwebb. Vid lågvatten blir ån oframkomlig
mellan Gundrastorp och Mölleröd (först för kanadensare sedan också för kajaker). Använd
sunt förnuft även vid högvatten (se de generella varningarna på sida 1).
Lägg dessutom märke till att det finns låga broar.
Vid en högvattenföring på ca 4 m3/s är den fria
höjden vid Gubbarpsbron bara omkring 50 cm
7 m3/s Gubbarp
7 m3/s Verum
över vattenytan. Krävs det lyft blir det svårt att ta
upp båten (stark ström och översvämmad sumpmark). Liknande gäller för rörbrons trummor i
Verum. På översvämmade ängar kan dessutom
3 m3/s
Verum
8 m3/s Verum
taggtråd dölja sig under vattenytan.

2 Efter 500 m kommer du till sjöns utlopp, en smal kanal genom skogen. Den brukar ha tillräckligt med
vatten eftersom hela övre sjösystemet (6 km långt) ligger på samma höjd. I början finns en ganska låg bro.
Skulle vattennivån ändå vara för låg kan du bära på en stig parallellt med kanalen (150 m).
3! Runt Oresjön brukar ett fiskgjusepar häcka. Respektera denna skygga fågelns boplats, håll avstånd.
4 På en lång och smal udde som avgränsar Mellan- från Pickelsjön finns rester av den medeltida
Vittsjöborg. Runt denna udde mellan kilometermärkning 4 och 5 finns risk att navigera fel. Här går rutten i
sicksack genom två 30 - 40 m breda passager.
5a Om du tycker att 6 km sjöpaddling är lagom så finns en lämplig slutpunkt vid Pickelsjöns badplats.
5 100 m efter järnvägsbron i Vittsjö börjar ett 100 m långt lyft på norra sidan (se förstorad detaljkarta).
Du kan förkorta lyftet från högra (östra) sidan men här är det svårare att ta upp båten. Då det finns
parkeringsmöjlighet vid Oretorpsvägen kan du även avsluta turen där. Efter drygt 300 m kommer du förbi
Vittsjö camping. Här kan du hyra kanoter men inte beställa deras ut-/hemkörning (gällde 2018). 1 km
söder om Campingplatsen finns en p-plats vid Vittsjön. Du kan välja denna startpunkt för Vieåturen om du
vill ha mindre sjöpaddling och spara ett lyft.
6! När du paddlat drygt 1 km på Vittsjön passerar du Skåneledens rast- och övernattningsplats i naturreservatet Ubbalt. Den ligger direkt vid vattnet i vacker bokskog på norrsidan av Näset. Även runt Vittsjön
häckar ofta ett par av den störningskänsliga fiskgjusen. Paddla inte dit - det finns bara ca 20 par i Göinge.
7 Här har du 3 (4?) möjligheter att bära runt Gundrastorps kvarn (se förstorad detaljkarta): Strax före
den ca 5 m breda passagen från Vittsjön in i Kallsjön eller efter du har rundat udden. Man får bära båten
på en delvis igenvuxen stig. Vill du minska bärsträckan är det möjligt att ta upp båten före den låga bron,
men i strömt och stenigt vatten. Har du kanotvagn är det bäst att paddla till Kallsjöns sydöstra strand och
rulla båten på asfalt. Här finns också en större parkering om du vill avsluta efter 9 km sjöpaddling. Titta
gärna lite närmare på kvarnbyggnaden som är ett sevärt byggnadsminne från 1870-talet.
7 - 8 (Vid bron i Malseröd mellan kilometrering 12 och 13 har du en bra möjlighet att kontrollera hur
Vieån ser ut mellan Gundrastorp och Mölleröd - innan du planerar din paddling. Här får du en bra
indikation, om åns vattenföring är lagom för din båttyp och förmåga.)
8 När du har paddlat den steniga delen av ån kommer du fram till kraftverksdammen i Mölleröd. Ta upp
båten på högra sidan 150 m före dammbyggnaden. Här finns en mycket liten parkeringsmöjlighet om du
vill avsluta turen här. Vill du fortsätta så börjar ett 900 m långt lyft på asfaltvägen mellan Osby och Vittsjö.
9 Sätt i båten där en slinga av Vieån vidrör vägen. Här finns ingen parkeringsmöjlighet. Det är därför
olämpligt att starta någon paddeltur härifrån. Börja i så fall i Verum ca 2,5 km nedströms.
10 Även om Skåneledens fina rast- och övernattningsplats bara ligger 50 m från Vieån går det normalt
inte att ta sig dit (sumpmark).
11! I Verum finns en ganska låg rörbro som kan passeras vid normalt vattenstånd. Efter bron på högra
sidan är ett lämpligt ställe att sätta i båten om du vill starta din tur härifrån. Parkera kan du vid korsningen
på andra sidan ån. Strax efter Verum får du uppleva ett unikt landskap på ett 7 km långt lättpaddlat
avsnitt. Vieån meandrar (slingrar sig) som en serpentinväg med hårnålskurvor genom en vassdjungel. Vid
högvatten översvämmas intilliggande fuktängar. Våtmarkerna är klassade som riksintresse för sina höga
naturvärden. Därför får du inte paddla från Verum till åmynningen mellan 15/3 och 30/6 (fågelskydd).
12! 4 km efter Verum vid Gubbarp kommer du fram till en mycket låg bro. Vid normalt vattenstånd vållar
den inga problem, men vid högre, eftersom den bildar en flaskhals med stark ström och det inte är lätt att
ta upp eller sätta i båten (sumpmark). Bilda dig en aktuell uppfattning innan du planerar att paddla här.
13 Här mynnar Vieån i Helge ån och den fortsatta rutten beskrivs i tur 3. Bäst är att paddla ca 3 - 4 km
vidare men du kan också avsluta efter knappt 1 km. P-platsen ligger då ca 250 m från Helge ån (på en stig).

Vill du se fler och större bilder på denna paddeltur klicka här.

Sida 6 (av 7)

Tur 4: Vieån/Verumsån från Lilla sjön till mynningen (24 km). Beskrivning finns på sida 6. Fortsättning till Näset i Osbysjön (+ 12 km) finns under tur 3 på sidorna 4 och 5
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