Kanotled Rottna älv
Kanotleden kan startas från 3 olika platser i Rottna älv, se kanotkarta nästa sida:
1. Punkt 1 är start vid Granbäck Norra
Vid liten vattenföring i älven finns risk för att kanotbotten grundstöter med
älvbotten vid en iläggning från denna startplats
Vid liten vattenföring föreslår vi start från punkt 2 eller 3:
2. Punkt 2 är start vid Grabäckbron
3. Punkt 3 är start vid Samkomma
Från Grabäckbron till Älvudden blir det en paddling på 7,3 km med 3 rastplatser utefter älv sträckan.
Rastplatser med eldstäder finns vid Samkomma - Göbbersbroa samt ett rast bord vid elljusbanan, se
kanotkartan på nästa sida.
Föreningen Utveckling Gräsmark önskar alla välkomna till en trevlig paddling samt en ny trevlig
naturupplevelse nedströms Rottna älv och i sjöar!
Det är farligt att komma för nära liggande träd i älven med kanot. Den levande vattenkraften kan
pressa ned och välta/kantra kanoten under trädet.

Allemansrätten – paddling
”Inte störa, inte förstöra, är huvudregeln i allemansrätten.”
Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du kan ta dig fram nästan överallt längs våra kuster, i
sjöar och vattendrag och du får bada vid stränder.
För att alla ska kunna njuta av naturen och för att vi inte ska skada djur och natur behöver vi visa hänsyn. Vi
kan sammanfatta det i att inte störa – inte förstöra!
Se det vilda utan att störa:
En storlom med ungar. Fiskgjusen som seglar högt över vattnet. Kanske skymten av en bäver. Djurlivet ger
en extra krydda åt naturupplevelsen. För att inte skada djur och natur finns det några saker som är bra att
tänka på:
• Paddla inte nära djuren för att fotografera eller komma nära dem
•

Kanoten går tyst och det är lätt att komma för nära häckande fåglar på öar och utmed stränder. Var
extra försiktig under vår och sommar när fåglarna ligger på ägg eller har ungar. Om föräldrarna
skräms från boet eller fågelkullarna splittras kan ungarna få svårt att klara sig

•

Om fåglar eller andra djur uppträder nervöst är du för nära. Storlommen som ofta häckar på öar
är särskilt känslig för störningar. Om den simmar omkring utanför stranden har den troligen bo i
närheten

•

Undvik att rasta eller slå läger i närheten av fåglarnas boplatser. Fiskgjusen har ofta boet i toppen
av en tall vid stranden eller på någon holme. Om fågeln ”hänger” högt i luften ovanför boet är du
för nära

•

Hetsa inte fågelkullar framför kanoten. Särskilt i smala vattendrag utan skyddande
strandvegetation är risken stor att kullarna splittras. Stanna upp och låt fåglarna hinna undan. Är ni
många i grupp är det bästa att samla ihop gruppen och passera kullen så snabbt som möjligt

