BESKRIVNING
AV
KANOTLEDER
RUNT
ÖRTRÄSK

ÖRTRÄSKBYGDENS INTRESSEFÖRENING

Knaften till Storforsen
Efter att lagt i kanoten nedanför
Knaftbron har man en lugn och
trevlig färd nedför Örån. Det är
omväxlande stora sel och
åkaraktär på vattnet. Hela
sträckan är lämplig för fiske.
Färsk halstrad fisk är inte så
dumt till kvällsvard (Kanotfiskekort finns att köpa vid
kanotuthyrningen). Efter ca 5km
passerar man Grankottaselet.
(Där en gammal flottarkoja finns
att hyra). Efter Bredselet
krymper vattnet till en härlig
åpaddling. 2,5 km från Bredselet
ligger ytterligare en flottarkoja
fint gömd i åkanten. Paddlingen
fortsätter ner mot byn Långsele i
omväxlande natur där ibland ån
nästan slår knut på sig själv.
Efter Långsele ca. 3km kommer
den enda riktiga forsen
(Skanseleforsen) den är ej
paddelbar. Där måste man bära
kanoterna förbi.

Storforsen N. Åbron

Sträckan Storforsen-N. Åbron är en lämplig
dagstur för hela familjen. Efter iläggning
nedanför Storforsens kraftstation är älven
lugnt flytande i sin dalgång. Där paddlar man
förbi gamla slåtterängar och den härliga
Storforsheden med sina branta sluttningar.
Efter ca 2 km kommer man till Strucka som
är namnet på två forsar. De är paddelbara om
man har lite kanotvana (vid högvatten kan
strömvågorna vara ganska höga). Det finns
bitvis väg på västra sidan om älven. Där kan
man dra kanoterna förbi Strucka. Efter
ytterligare ett par km kommer en stor
skärning på östersidan den kan vara intressant
att titta närmare på. (den är fortfarande
levande och det händer att ras sker i samband
med häftiga regnskurar). Nu är alla
svårigheter avklarade och en trivsam färd
återstår ner till Åbron. Det kan
rekommenderas ett strandhugg vid Grötnäset
där en underbar sandstrand finns. Nu är det
bara ett lugnt flytande vatten kvar till bron.
Något att tänka på är att vid högvatten på
våren är stora delar av den här biten
översvämmad och man kan paddla i skogen.
Det är en annorlunda upplevelse.
Ja, varför inte fortsätta ned till åmynnet det är
en vacker sträcka med stora möjligheter att se
bäver om tiden på dygnet är den rätta. (läs
mer om detta i beskrivningen N.ÅbronÅmynne.)

N. Åbron - Åmynne
Örån är lugnt flytande på den här sträckan
och lämpligt att paddla med barn. Efter
iläggning vid bron kan man paddla
uppströms ca. 2km och se på en stor
skärning i sandåsen, då passerar man även
åkroken Grötnäset som har en underbar
sandstrand. Nedanför bron ca 500m rinner
Vajbäcken ut i ån, det är att rekommendera
att göra ett besök i denna bäck som är så
krokig att den nästan slår knut på sig själv.
Nedströms Vajbäcken finns också en fin
sandbank som det är lämpligt att göra ett
strandhugg vid.
Åmynne är ett lämpligt slut på etappen, det
finns bilväg ner till ån där men det går också
utmärkt att fortsätta utmed Örträsket ned till
stugbyn. Då kan även ett besök in i
Gammån vara givande och ett bad på
Vargåsand.

Kanotleder kring Örträsk

STRÄCKA
Brattens kraftstn.
Åmynne

LÄNGD
57 km

TID
SVÅRIGHET
BESKRIVNING
3 till 4
Mycket fors första
dygn Medel / Svår delen

Knaften
Åmynne

39 km

2 till 3
dygn Lätt / Medel

Två lyft
och forssträckor

Storforsen
Åmynne

12 km

Ca:
5 tim

Lätt / Medel

Två forssträckor
första efter 2,5km

N. Åbron
Åmynne

4 km

Ca:
2 tim

Lätt

Sjöslutet
Öreström

8 km

Ca:
4 tim

Lätt / Medel

Sjöslutet
Näsmark

18 km

Ca:
8 tim

Medel / Svår

Sjöslutet
Bjurholm

32 km

2 till 3
dygn Medel / Svår

Bäverrikt område

ALTERNATIV

Första lyft 300m
Andra lyft 600m

Paddla upp en bit i
Vajbäcken.

Näslandsforsen kan
varar mycket svår

OBS Svårighetsgraderna är Lätt/Medel/Svår.
Svårighetsbedömningen är ej efter svensk kanotstandard.

