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KANOTLED och LYFT

Välkommen på en kanottur i en natur-
skön miljö med spår av medeltida kvar-
nar och gammal brukshistoria.  Edsån 
är ett relativt skyddat kanotvatten där 
du känner närhet till din omgivning.

SEVÄRT och SERVICE

Edsån förbinder Unden med Viken och 
Göta kanal. Ån är viktig då den förser 
kanalens Skaraborgsdel med vatten. Här 
beskrivs enbart Edsåns nedre del eftersom 
den kräver några lyft och erbjuder en bra 
service. Edsåns övre del, eller Överån som 
man säger lokalt, ligger i nivå med Unden 
och har fri passage fram till Edet. 

Landtransporter med kanotkärra:
• Edet, 550 m landsträcka.
• Sätra, 820 landsträcka.
• Lindstugan-Viken, 660 m. landsträcka.

Om du även fortsätter ut på de större sjöarna 
Unden respektive Viken bör du vara medveten 
om att dessa är mer exponerade vatten.

Kanotuthyrare i området:
• Bruksgården i Sätra. Hyr ut kanadensare, 

 samt ordna kanottransport. Se service.
• Ösjönäs hyr ut kajaker och kanadensare 

och ordnar kanottransporter. Tel 0505-
250 22, hemsida www.osjonas.se. 

1. Edets kvarn och benstamp. Gården 
nämns första gången i skrift år 1447 när 
Vadstena kloster sålde egendomen. Från 
1700-talet fanns här en kvarn och såg. En 
benstamp byggdes år 1865.  Under en period 
på 1800-talet bodde uppfinnaren John Erics-
son och hans bror Nils på Edet då de arbetade 
för Göta kanalbolag. Området är numera ett 
byggnadsminne.

2. Sätra Bruks Herrgård, tel 0505-210 25, 
hemsida www.satrabruk.se. Säsongsöppet bo-
ende/frukost. Konferenserlokaler.

Sätra bruk, tidigare Fredriksfors järnbruk, 
fick previlegier för stångjärnsbruk år 1739. 
Även Nolkvarn och Sörkvarn ingick i bruks-
miljön. Vattenkraften har använts för att driva 
kvarnar, sågar och träsliperier och numera för 
att producera el.

3. Bruksgården i Sätra, tel 0730-48 32 46, 
hemsida www.myrvik.se. Vandrarhem, kon-
ferenslokal, spa, gym, massage, fiskekort,  
uthyrning av kanadensare och kanottransport 
enligt överenskommelse.
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Länken mellan Unden och Viken


