
OCKELBOTUREN

Turen är en klassisk kanotled från 1970-talet genom kom-
munerna Ockelbo, Sandviken och Gävle. Härlig paddling 
genom barr- och lövskog med stor vildmarkskänsla. Start i 
Bysjön, Ockelbo, vidare på Testeboån ner till Lundbosjön. 
Sträckan bjuder på varierande paddling på småsjöar och åar. 
På åsträckorna finns 4 st. mindre lätta forsar. Från Testeboån 
kort landtransport över till Trollrikekanal. Vid kanalen finns en 
stig för landtransport ca 800 m. Kanotvagn rekommenderas. 
Vid högvatten kan kanalen vara farbar med begränsad fram-
komlighet pga. nedfallna träd och sjögräs. Innan sjösättning i 
sjön Öjaren måste kanoten och paddlar decinifieras med t.ex. 
T-sprit. Detta på grund av att det råder kräftpest Lundbosjön 

och Testeboån men inte i Öjaren. Det finns flera rastplatser i 
södra delen av Öjaren. OBS: Vid stark vind kan det bli höga 
vågor på Öjaren och svår/farlig paddling. Blir det svåra 
förhållanden så avbryt paddlingen istället för att chansa. Är 
ni en osäker kanotist håll alltid nära kontakt med land.
 Ca 1 km innan Högbo Bruk finns en damm som man  
enkelt lyfter kanoterna förbi. Kanotleden passar för både  
kajaker och kanadensare samt lämpar sig väl för hajk med 
1-2 st övernattningar. Utefter leden finns rastplatser oftast 
med vindskydd, sittstockar och eldstad. Det finns även bra  
möjligheter till boende på Sandvik Vildmarksgård och 
Smörnäs Lägergård. Café finns i Smörnäs.
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Samarbetsparners: Sportcentralen, 
Högbo Bruk och Högbo Brukshotell.

 1 Sven-Kök. Ö i Bysjön. Rastplats, eldstäder, sopställ, 
vindskydd och möjlighet till tältning.

2 Konstdalen. Fors. Liten flottarkoja på östra (vänstra) stranden 
markerar start på forsen. Efter ett lugnflytande parti under 
vägbron, delar sig forsen där den högra inte är paddelbar. 
Den vänstra kan vid lågvatten vara grund. Håll därför till 
vänster i forsen. Vid extremt högvatten, stanna och gå fram 
till vägbron och se om det går att paddla under bron. Är du 
osäker ta upp kanoten vid SMHI:s mätstation, landtransport 
ca 300 m. Kanotvagn kan användas. OBS! Vänstra stranden 
är privat mark, där är landtransport ej tillåten.

3 Konstdalens rastplats. Rastplats - övernattningsplats med 
vindskydd, dass, eldstad och goda möjligheter att tälta.

4 Kolforsen. Kort, lätt fors. Markering på järnvägsbron var man 
ska paddla. Nedanför strömmen finns badplats med sand-
strand. Mysigt stopp men förbjudet att tälta.

5 Getudden. Rast – övernattningsplats, vindskydd, raststuga, 
möjligheter till tältning, eldstäder, toalett och sopställ. Bästa 
upptagningsplats på uddens sydvästra sida.

6 Hälludden. Rast– övernattningsplats, vindskydd, möjligheter 
att tälta, eldstäder och utedass. Ta med ved om ni tänker elda!

Sportcentralen - Mål för turen. Transport till startplats bokas här. Uthyrning av kanoter, fiskeutrustning, rullskidor och inlines. 
Se info: www.aventyrarna.se. Bokning: sportcentralenhogbobruk@aventyrarna.se, 026-242180.

BUSS TILL 
STARTPLATS1-2 dagar:

Ockelbo. Ilägg vid Sjöbacken där vägen slutar mot sjön.

 7 Hångeln. Lätt fors. Håll i mitten. Är du osäker bär på stigen 
förbi forsen ca 100 m.

8 Grytströmmen. Kort fors. Följ Mellansjöns nordöstra strand 
mot Grytströmmen öster om Sjuforsholmen. (Sjuforsbäcken, 
väster om Sjuforsholmen är inte paddelbar!) Paddla under 
kraftledningen genom något av de två norra sunden. Håll långt 
till höger, nära sävruggarna närmast ovanför forsen. Efter 
forsen på höger strand finns fin plats att rasta på.

10 Smörnäs. Rastplats, vindskydd, eldstad. Smörnäs Lägergård 
(boende + café) drivs av Friluftsfrämjandet.

9 Sandvik. Sandvik Vildmarksgård erbjuder boende i stugor 
och sovsalar. Vacker belägen gammal bondgård med bad-
strand och grillplats.

11 Trollrike. Paddling i kanal ca 800m. Vid utloppet av kanlen till 
Lundbosjön är det en damm som man får lyfta kanoterna över. 
Bryggor, vindskydd med eldstad finns vid dammen. Vid lyft över 
dammen från Lundbosjön till kanalen på Öjarens sida ska kanot 
och paddlar decinifieras med T-sprit genom att torka av skrov 
och paddlar med en trasa indränkt med T-sprit. Detta för att inte 
sprida kräftpest från Lunbosjön till Öjaren.

12 Trollrikeön. Rastplats med vindskydd, eldstad och utedass 
på liten ö med utsatt läge för västliga vindar. Ingen brygga.

14 Skallön. Rastplats med vindskydd på södra sidan, eldstad 
och utedass. Kajakbrygga finns.

13 Digerön. Rastplats med vindskydd, eldstad och utedass. 
Kajakbrygga ca 100 m österut. Längre in i viken finns en vild-
marksby med bl.a storstuga och sovstugor. Tillgång till byn 
måste förbokas.

15 Hjärtön. Rastplats med vindskydd, eldstad och utedass. 
Kajakbrygga finns.

16 Svartviken. Raststuga öppen dagtid. Stor kanotbrygga.  
Eldstad inne och ute, bänkar, bord samt utedass.

17 Träkåtan. Raststuga öppen dagtid. Stor kanotbrygga. Eldstad 
inne och ute, bänkar, bord samt utedass.

19 Ålhusdammen. Landtransport på rullar och bryggor ca 30 m. 
Rastplats med vindskydd, eldstad och utedass.

18 Sibohäll. Vackert belägen klipphäll. Rastplats med eldstad 
och bord + bänkar. Kajakbrygga finns. 
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