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VÄGBESKRIVNING

Välkommen på en naturskön vandring 
längs Edsåns lugna flöde och se spåren 
av den gamla kvarn- och bruksmiljön.

SEVÄRT och SERVICE

Vägbeskrivning: Följ väg 202 och vik av vid 
skylten mot Sätra. En stor parkering finns vid 
Sätra. Åker du vidare till Edet korsar du Edsån 
vid Sätra och följer åns östra sida. Se röda pi-
lar i kartan. En stor parkering finns vid Edet.

Busslinje 420 förbinder Karlsborg-Forsvik-
Undenäs-Sätra bruk. Kontakta Västtrafik för 
trafikupplysning, tel 0771 - 41 43 00, eller be-
sök hemsidan www.vasttrafik.se. Obs att vissa 
turer måste förbeställas på tel 0771 - 91 90 90 
senast två timmar före avresa.

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. Säsongsöppet  
boende/frukost. Konferenserlokaler. Tel 0505 
- 210 25, hemsida www.satrabruk.se. 

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, Vandrarhem, spa 
och gym. Bokning via tel 0730 - 48 32 46, 
mimmi@myrvik.se. Information finns på 
hemsidan www.myrvik.se samt Facebook 
under ”Bruksgården Undenäs”.

VANDRINGSLEDER
Längs Edsån finns två korta och mycket lätt-
vandrade leder.  Lederna följer enkla och låg-
trafikerade vägar.

Bävern är en 7 km lång rundslinga som mar-
kerats medsols med en brun bäversiluett i brun 
färg. Informationstavlor om bruksmiljön finns 
vid Edet och längs leden finns ett flertal fina 
rastplatser med sittbänkar och grillplats.

Svanen är en 1,5 km lång rundslinga som 
markerats medsols med en siluett av en svan 
i vit färg.

BÄVERN (7,0 km)
SVANEN (1,5 km)


