
Upptagningsplats. Möjlighet att paddla vidare på Unden om vädret tillåter.

Cirka 350 meter

Cirka 250 meter

Sågkvarn. Här fanns för ett sågverk och en kvarn som drevs av vattenkraft

Sågkvarnsbäcken. Nedre delen är restaurerad för att 
underlätta för öring att gå upp och leka. Öringen leker 

och lever sina första levnadsår i de forsande och 
strömmande partierna därefter simmar dom ut i Unden.

Kvadratisk varggrop 9x9 meter där man förr 
fångade varg. Cirka 10 meter från stranden

Stig till café

Hängbro. Farlig att gå på!

Trevlig rastplats eller övernattning i vindskydd

Det kan �nnas utter i Bergvattnet

Tivedens berömda fridlysta röda näckrosor

Stor höjdskillnad!

Camping Tiveden

Hamgården

Bakstugan

Jättestolen. Isälvsgryta som påminner 
om en stol. 3,5 meter bred och lika hög 

och där under en gryta som är 2 meter i 
diameter och 0,5 meter djup

Åboholms kvarn. Kvarnen byggdes 
på 1700-talet för att mala mjöl. Drevs 
sista tiden med en vattenturbin. Här 
har också funnits en såg. Privat 
bostadsbyggnad

Fagerlidsdammen. Åtgärdad för att 
öringen ska kunna fortsätta sin vandring

Vacker liten ö  med möjlighet att rasta eller tälta

I Sävsjön �nns det bäver
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Bosjön
156,9

Kvarnsjön
154,3
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Spännande fågelliv med 
bland annat  tjäder, trana, 
järpe, storlom, duvhök, 
korp och ett antal olika 
arter av hackspettar och 
ugglor. Ibland syns 
havsörnen högt upp i det 
blå. Berguv har varit synlig.

Bergatutterastenen
I slutet av 20-talet och början av 
30-talen gömde sig den 
legendariske stortjuven 
Bildsköne Bengtsson här för 
polisen. Från sin koja invid 
Bergatutterastenen kunde han 
med hjälp av en kristallradio följa 
hur polisen jagade honom och 
hans kumpan Tatuerade 
Johansson över landet. 
Ur boken Sevärt i Tiveden, 
Carl-Anders Lindstén och 
Gunnar Klippås 1990

Vid sällsynta 
tillfällen vandrar en 
björn förbi. På 
senare tid har 
vildsvin börjat 
etablera sig.

Älg och rådjur kan 
skymtas då och då 
och det händer att 
dom simmar rakt 
över kanotleden.

Visa respekt för de 
djur du kommer att 
möta. Många fåglar 
har bon på öar eller 
vid stränderna. 

Det �nns varg och lodjur i trakten 
men de är mycket skygga.

Cirka 400 meter
Cirka 40 meter

Start

Cirka 150 meter

Cirka 75 meter

Bergvattnet
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Unden
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Parkering

Hotel

Cafe

Sopmaja

Toalett

Eldplats

Vindskydd

Lyft

Camping

NationalparkenSannerud

Askersund

Fagertärn

Rester av en gammal spiksmedja, järnbod, 
dammanläggning, och stångjärnssmedja samt  
en så kallad slaggvarp med synliga slaggrester
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Åboholms bruk. Järnbruk mellan 1710 och 1871. 
Här fanns också ett sågverk som var i drift till 
1920-talet. Privat bostadsbyggnad.

7

Skamlösedalen. För i tiden spökade det här.6

Bergatutterastenen. Ett �yttblock under vilket det 
bildats en liten fördjupning. Resande brukar kasta 
in en liten sten i fördjupningen för att på så sätt 
skydda sig för olyckor under den fortsatta färden.
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Kvarnsjön.  Har du tur kan du få se bäver eller utter. 
Flera gäddor över 10 kg har fångats. Maxdjup 10 meter.

4

Dammen anlades på 1720-talet när masugnen 
vid Åboholms bruk byggdes3

Bosjön. Rikligt med abborre och gädda. Ål kan 
�nnas. Maxdjup 15,5 meter. 2

Getaryggens naturreservat. Rullstensås som bildades 
vid inlandsisens avsmältning. Den 500 meter långa 
stigen på åsen är en del av Munkastigen. 
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Ekoturismområde

Kanotuthyrare och guider

Ösjönäs – Tiveden aktivitets- & äventyrscenter hyr ut 
kanoter, kajaker och SUP (stor surfbräda med paddel) samt 
hjälper till med transporter. Paddel, karta, �ytväst & 
instruktioner ingår. Vagn går att hyra.
0505 - 250 22
www.osjonas.se

Om du inte har egen kanot går det att hyra kanot ifrån 
Camping Tiveden. Paddel, �ytväst och kanotvagn samt 
karta och instruktion ingår. Du kan också få hjälp med 
transport till Bosjön.
0584 - 47 40 83
www.campingtiveden.se

Du kan boka en guidad tur hos Traceless in Tiveden. 
Träkanot, paddel, �ytväst, grundkurs i paddelteknik samt 
�ka och mat ingår. 
073 - 024 65 15
www.facebook.com/pg/TracelessInTiveden

Kanotvett och säkerhet 

1. Kontrollera väderprognosen innan start.
2. Använd alltid �ytväst.
3. Paddla utmed stränderna - det är säkrare och mer att se. 
4. Håll ihop gruppen om ni är �er som paddlar. 
5. Ha vätska och förstärkningsplagg lättillgängliga i kanoten.
6. Ta med tort ombyte. 
7. Förvara mobiltelefonen vattentätt.

Allemansrätten ”inte störa – inte förstöra”

Visa hänsyn till djuren och naturen. 

Se till att du inte skadar marken eller stör andra människor. 

Du får tälta ett dygn utan markägarens medgivande. 

Läs om allemansrätten på www.lansstyrelsen.se/orebro

Turistinformation Tiveden
Tel:  0584 -109 20
E-post: info@tiveden.se

Använd de torrtoaletter som �nns längs leden, i annat fall 
gräv ner och täck över! 

Det är förbjudet att elda i markerna när det är risk för 
brand. Elda inte på klipphällar 

Använd gärna kanotledens eldplatser men släck innan ni 
paddlar vidare.

Ta med dig sopor hem eller lägg i kanotledens soptunnor.

www.tiveden.se

Paddla genom den trolska och djupa Tivedskogen. Njut av 
en tur i vacker och spännande natur- och kulturmiljö. I lugnt 
tempo, med paus inräknad, tar det cirka fem timmar.


