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KANOT
KARTA OCH INFORMATION 
FÖR GISLAVEDS KOMMUN

Gislaveds kommun erbjuder en fantastisk natur 
med flera naturreservat av olika karaktär.

Vid frågor eller beställningar av broschyrer 
kontakta turism@entergislaved.se

www.entergislaved.se
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PADDLA I FEGENS NATURRESERVAT
Fegens naturreservat är ett populärt besöksmål för paddlare. Här kan du njuta av lugn  
och stillhet i ett vackert landskap. Stanna till vid en lägerplats, bada och fiska och vara  
ett med naturen. Sjön är stor, djup och känd för den sällsynta vårlekande siklöjan.  
Gädda, abborre, gös, lake och ål nappar också här. Du kan få se älg och rådjur  
bland snåren och fiskgjuse och storlom nere vid vattenbrynet eller över sjön. 
Ungefär mitt i sjöns nedre del möts de tre landskapen Halland, Småland  
och Västergötland. Fegen erbjuder många fina dags- eller dygnsturer.  
Om du önskar paddla flera dagar i sträck kan du fortsätta vidare  
genom sjösystemet Svansjön och Kalvsjön.

KOMBINERA PADDLING MED VANDRING

Kombinera gärna paddling med vandring på Gislavedsleden som 
sträcker sig längs med Fegens östra sida. Du kan t ex paddla 
från norra till Södra Fegen för att sedan vandra tillbaka  
via Gislavedsleden. Du kan även paddla ifrån 
Södra till Norra Fegen och sedan fortsätta 
vandra på Gislavedsleden ända till Isaberg.

PADDLA I SJÖN BOLMEN
Bolmen med sina 365 öar är en fantastiskt vacker plats för paddling och fiske. I Bolmen kan du både 
paddla en kort tur på några timmar men också längre turer med flera övernattningar. Varför inte paddla 
Bolmsö runt. Ta den mysiga gratisfärjan från Sunnaryd ut till Bolmsö, där du hittar kanotuthyrare. Du kan 
övernatta i vindskydd eller bo på Store Sten B&B som ligger precis vid vattnet eller den mysiga Alpacka-
gården “Pelles i Sunnaryd” som erbjuder många roliga aktiviteter.

KOMBINERA PADDLING MED CYKLING OCH VANDRING

Kombinera gärna paddlingen med cykelleden “Segerstadsturen” som tar dig på en idyllisk resa genom 
den småländska landsbygden. Turen går bland annat förbi Draven naturreservat som är ett av Smålands 
mest intressanta fågelområden med en vandringsled på 9 km runt sjön. Leden är ej uppmärkt men finns 
i kartform. 
Du kan även kombinera din paddling med att cykla “Norra Bolmen runt”. Turen erbjuder spännande 
historia med fornhistoriska gravar, runstenar och sägner. Naturen är varierande med skog, öppna 
landskap och sjöutsikt. Leden är ej uppmärkt men finns i kartform.

TIPS FÖR PADDLING
• Använd alltid flytväst

• Fyll tillräckligt med vatten innan ni 
paddlar iväg. Det finns inte alltid 
vatten att fylla på under turen.

• Det finns inte eluttag på rast-
platserna så ha gärna med 
någon PowerBank för  
telefonladdning.

• Även vattentäta  
telefoner sjunker och  
är svåra att hitta om man 
tappar dem i vattnet. 
Använd gärna vattentätt 
fodral.

• Använd gärna vattentäta 
tunnor/väskor till 
packningen.

• Det är bra att ha med en 
båg- eller grensåg samt yxa.

• Håll avstånd till djurlivet, visa 
hänsyn.

• Elda endast på anvisad plats. 
Ved finns på rastplatsen, man 
får ej hugga ner träd. Om du 
har eldat – släck ordentligt med 
vatten.

• Tälta endast vid rastplatsen,  
intill vindskydden och inte 
på tomtmark, betesmark eller 
planteringar.

• Var rädda om naturen, lämna inget 
skräp.

• Hundar får medfölja i naturen, men 
under tiden 1 mars - 20 augusti får den 
inte springa lös i skog och mark.

KANOTUTHYRNING KANOTCHECK
För att få nyttja rastplatserna som finns utmed 
leden krävs en kanotcheck. Pris kanotcheck:
• vuxen 50 SEK
• barn (upp till 12 år) 25 SEK 

Här finns kanotcheck och kanotkarta att köpa:

Isaberg Mountain Resort
Box 122, SE-330 27 Hestra 
Telefon +46 370 33 93 00
info@isaberg.com
www.isaberg.com

Hestra Guesthouse
Terassvägen 6, 335 71 Hestra
Telefon: +46 70 381 51 18 / +46 70 605 19 22
hestraguesthouse@gmail.com
www.hestraguesthouse.se

Hörsjöns camping
Hörsjögatan 39, 
SE-333 31 Smålandsstenar 
Receptionen: John Veldkamp 
+46 73-141 77 18 
horsjonscamping@gmail.com 

Stiftelsen Torghuset
Torggatan 1
SE-333 30 Smålandsstenar
Telefon: +46 371-310 50
info@torghuset.se

PADDLA I NÅGON AV DE 388 SJÖARNA  
I GISLAVEDS KOMMUN
Förutom att paddla längs Nissan finns det även sjöar som är fina att paddla i. 
Endast ett stenkast från Isaberg kan du t.ex. paddla i Algustorpasjön(1) antingen  
för att ta dig vidare på Nissan eller för att ta en mysig utflykt till någon av öarna.  
I Algustorpasjön, som ligger i anslutning till Isaberg Mountain Resort 
går det att hyra både kanot, kajak eller en Stand Up  
Paddleboard, s.k. SUP.
Fler exempel på sjöar att paddla i är Norra(2) och Södra 
Vallsjön(3) samt det fantastiska sjösystemet i nordvästra 
delen av kommunen som omfattar sjöarna 
Storemalen(4), Mörkemalen(5), Skrivaregårdssjön (6), 
Våthultssjön(7) och Majsjön(8).

ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten ger oss rätt att vistas i naturen, 
även på privat mark, för att exempelvis plocka 
bär och svamp. Du får gå över någon annans 
mark när du ska till ett fiskevatten och du kan 
också tillfälligt använda en brygga om den 
ligger utanför en tomt. Det är tillåtet att gå i 
land, bada och tillfälligt förtöja vid en strand 
som inte tillhör någon tomt eller är skyddad för 
fågelliv. Du får även tälta något enstaka dygn i 
naturen. Lämna inte kvar skräp och var försiktig 
om du gör upp eld. I skyddade naturområden 
gäller särskilda regler som finns att läsa om på 
plats. Mer information om vad allemansrätten 
innebär finns på naturvardsverket.se/
allemansratten

MER ATT GÖRA
I Gislaveds kommun finns ett rikt kulturliv och en 
mångsidig landsbygd, som gör en mängd fritids- 
och utomhusaktiviteter möjliga under hela året.

FISKE
Gislaveds kommun erbjuder 
med sina 388 sjöar och flera 
vattendrag ett spännande 
fiske efter bland annat aborre, 
gädda och gös. Fisket varierar 
från sjön Bolmen till ån Nissan 
som rinner från norr till söder 
genom hela kommunen.

DJURLIV
Här i dom djupa delarna av 
Småland är naturen alltid nära. 
Det finns ett rikt djurliv och du 
kan få se både älg och rådjur, 
tranor och tjädrar bland många 
andra djur.

FÅGELSKÅDNING
Våra vackra grönområden 
ger många möjligheter 
till fågelskådning. Både 
Anderstorps Stormosse 
och Sjön Draven är väl 
värt ett besök för den 
fågelintresserade.

CYKEL
Cykla på asfalterade vägar eller 
mysiga grusvägar utmed gröna 
ängar och härliga sjöar. Här 
finns det cykelleder som passar 
alla smaker och åldrar. Söker 
du fart och spänning? Då är 
Isaberg Mountain Resort rätta 
stället för dig. Där finns flera 
olika mountainbikeleder med 
varierande svårighetsgrad.

VINTERSPORT
Vintertid kan du bland annat 
njuta av södra Sveriges största 
skidanläggning, Isaberg 
Mountain Resort, en skidort 
med 11 nedfarter och naturligt 
läge mitt i vildmarken.

MUSEUM/KULTURMILJÖ
Upplev bygdens historia på 
platser som bland annat Gislaveds 
industrimuseum, Villstad kyrkby, 
Ölmestads skolmuseum eller 
Domarringarna i Smålandsstenar.

VANDRING
Här finns många vandringsleder, 
både för den äventyrliga och för 
barnfamiljen. Du välja mellan 
allt från lite enklare dagsturer 
till att vandra och leva 
vildmarksliv på längre etapper.

RACING
Racingen är en stor del av vår  
plats historia. För den racing- 
intresserade finns här både  
Scandinavian Raceway i 
Anderstorp och Speedway-
banan i Gislaved.

BAD
För den badsugne finns här 
många fina badplatser för 
hela familjen. Det finns även 
ett populärt utomhusbad vid 
Hörsjöns camping, med pool, 
kiosk och minigolf.

Isaberg Mountain Resort
330 27 Hestra
Telefon +46 370 33 93 00
info@isaberg.com

Hestra Guesthouse
Terassvägen 6, 335 71 Hestra
Telefon: +46 70 381 51 18 / +46 70 605 19 22
Mail: hestraguesthouse@gmail.com
www.hestraguesthouse.se

Hörsjöns camping
Hörsjögatan 39, 333 31 Smålandsstenar
Receptionen: John Veldkamp 073-141 77 18
veldkampsverige@hotmail.com

mailto:turism@entergislaved.se
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KANOTKARTA GISLAVEDS KOMMUN

KANOTLED NISSAN
Paddla kanot och lev ett härligt friluftsliv på och utmed Nissan, en av Smålands vackraste 
åar med en magnifik natur runt omkring. Starta och sluta där du vill längs leden, eller gör 
en riktig långfärd och paddla hela leden som är 86 km lång. Leden passerar natursköna 
områden med en rik kulturhistoria.

NATUREN LÄNGS MED NISSAN
Det mest utmärkande för Nissan är dess slingrande lopp. Detta är en långsam geologisk 
process som kallas meandring och som hela tiden förändrar vattendraget och dess 
närmiljö. Nissan är till största delen lugnflytande.  På några ställen, främst i de norra 
delarna av kommunen, bryts åns lugnflytande och slingrande lopp av med lite mer 
strömmande partier och där kan man fortfarande fiska “Nissaöring”. Nissan erbjuder 
många fina platser för både mete, spinn- och flugfiske. Naturen längs med Nissan är rik 
på djurliv och växtligheter. Här kan du möta det vilda som rådjur och älg som betar längs 
ån. Du passerar flera fascinerande naturreservat längs Nissan, så som urbergskullen 
Isaberg och naturreservaten Värö, Ettö och Villstad kyrkby.

KULTURHISTORIA LÄNGS MED NISSAN
Under nästan 200 års tid spelade timmerflottningen på Nissan en stor roll för skogsindustrin. 

Med hjälp av rännor kunde man leda timret förbi olika hinder längs vägen. Vid vattenfallet  
i Gislaved kan du se en sådan flottningsränna. Här kan du även ta en paus och besöka 

Gislaveds Industrimuseum som erbjuder toaletter och vattenpåfyllning till alla kanotgäster. 
Från medeltiden och framåt användes vattenkraften från Nissan till att driva de kvarnar som 
fanns längs med ån. I Skeppshult kan du besöka Bölaryds museikvarn. Den är idag den enda 

kvarn som kan drivas längs Nissan i Jönköpings län. Ett stenkast från Nissan finner du  
även ett av Smålands mest storslagna domarringsgravfält från äldre järnåldern.

BARNVÄNLIG DAGSTUR
Om du vill ta med familjen på en trevlig dagstur kan du 

starta vid Isaberg och paddla till Gislaved. 
Sträckan är cirka 15 - 20 km lång och utan lyft. 

På vägen passerar ni fyra lägerplatser där ni kan pausa 
och njuta av den storslagna naturen. 

I höjd med Smålandia är det möjligt att dra upp kanoterna 
för att ta ett besök på Burger King eller Rosegarden. 
Ni kan sedan paddla vidare och avsluta paddlingen 

med ett besök på Gislaveds industrimuseum. 

KOMBINERA PADDLING 
MED VANDRING

Kombinera gärna paddling med vandring på 
Gislavedsleden. Du kan t ex paddla från Öreryd  

eller Isaberg till Gislaved och sedan vandra tillbaka  
till Isaberg via Gislavedsleden.

LÄGERPLATSER MED VINDSKYDD
Utmed Nissan finns åtta lägerplatser med möjlighet till övernattning: Alabo, 

Algustorpasjön, Båraryds By, Bäckshult, Rönnegården, Skeppshult, Ågård och Öreryd. 
Varje rastplats tillhandahåller vindskydd, vedförråd, grillplats, soptunna samt toalett. 

För att få nyttja rastplatserna som finns utmed leden krävs en kanotcheck. 
Denna kanotcheck finns att köpa på utvalda försäljningställen utmed Nissan. 

Kanotcheckan ska läggas i brevlådan när man anländer till rastplatsen. 
Mer information finns på försäljningsstället.

KANOTUTHYRNING
Har du ingen egen kanot kan du hyra på Isaberg Mountain Resort, 
Hestra Guesthouse eller på Hörsjöns camping i Smålandsstenar.  
Du kan hyra kanot och utrustning på en plats och lämna den vid ditt 
mål. Uthyrarna erbjuder kanottransport till/från start eller målplats. 
Denna service ger valfrihet att välja den sträcka som passar dig bäst. 

PADDLA MED 
ÖVERNATTNING

Om du vill paddla en längre sträcka med flera 
övernattningar rekommederar vi att ni startar  

i Öreryd - alternativt Isaberg - och paddlar  
ner till Skeppshult, vilket tar cirka 4-5 dagar.  

Längs kanotleden passerar ni ett flertal 
mysiga lägerplatser med vindskydd  

där ni kan övernatta.
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