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Svenska Kanotförbundet

• Förbundet bildades 1904
• Har till uppgift att främja, företräda och 

organisera kanot i Sverige
• Organiserar 12 olika kanotdiscipliner
• 128 föreningar varav ca 15-20 inriktade på 

forspaddling
• 90 Godkända Kanotcentraler
• Utbildning, internationella samarbeten
• Tävling
• Rekreations- och friluftsliv
• Barn- och ungdomsverksamhet

Forspaddlingklubbar inom SKF



Rörligt friluftsliv och vattendrag
Riksintresse friluftsliv - Miljökonsekvensbeskrivning 
Naturvårdsverket/Enetjärn Natur AB; Samrådshandling 2016

Paddling är vid sidan av fiske och naturupplevelser/vandring 
viktigaste friluftsvärdet vid vattendrag!



Projekt Paddling i strömmande vatten och 
restaureringsarbeten

• 2-årigt projekt

• Projektgrupp: Kanotförbundet, 
Uppsala Paddlarklubb, 
Friluftsfrämjandet Malmö, Österåker

• Företräda och bevaka kanotintressen 
vid samråd om dammutrivningar och 
flottledsåterställningar

• Ta fram underlag för faktabaserat stöd 
vid restaureringsarbete

• Sammanställa handbok

• Finansieras av Riksidrottsförbundet 
med grund i särskilt anläggningsstöd

•MÅL
- att naturligt strömmande 

vatten ska vara fortsatt 
tillgängliga för paddling med 
rimlig säkerhet

- ökad tillgång till forsarenor 
för kanotidrott

- etablera samarbete med 
vattenmyndigheter och andra 
intressenter för optimal 
förvaltning av levande 
vattendrag



Utrivning av dammar

• Ca 10.000 dammar i Sverige, runt 250 utrivna sen 1991*

• Förväntad ökad utrivning av dammar
- ta bort vandringshinder för fisk

- miljöprövning av vattenkraft

- bristande underhåll/användning

• Mestadels mycket positivt ur paddlingshänseende
- ökad tillgång till strömmande vatten

- möjlighet att skapa forsarenor

- enstaka konflikt vid etablerade kanotleder

* Rapport 2018, Sportfiskarna, WWF, Naturskyddsför., Älvräddarna



Exempel på damm utriven av forspaddlare 
Lissfors, Dala-Floda, Västerdaläven

Bakvattenarmar

https://youtu.be/qKRuSYEcMgY

https://youtu.be/qKRuSYEcMgY


Runt 240 mil ledarmar… Långa sträckor bottenschaktades ca 1950-65Flottleder 1907

Bilder ur SNV Rapport 5649

Flottning
• Upphörde helt 1991, som störst 1870-1970
• Få opåverkade vattendrag - brist på hydromorfologiska referenser
• Ca 3000 mil f.d. flottningsleder i Sverige (fågelväg Smygehuk-Treriksröset=157 mil)



Återställning av flottleder

• ”Exakt” återställning omöjlig – nästan total brist på referenser

• Biotopvård genom att skapa ursprungsliknande hydromorfologi och 
dynamik

- utplacering av stenblock
- utläggning av lekgrus
- iläggning av död ved

• Ofta förbisett mål
- framkomlighet och säkerhet för paddlare

• Gemensamt mål för naturvård och rörligt friluftsliv/paddling  
- en rikare, mer varierad och intressantare miljö



http://www.opencanoe.se

http://kkss.se/Forsguiden/forsguiden.html

Var paddlas det?
Tyvärr ingen sammanhållen information, mycket tryckt material ej digitaliserat, webinfo

besvär med teknikskiften 

http://www.kanotguiden.com

Av forspaddlingsintresse:
• för kanot o kajak i princip allt med MQ ≥ 10 m3 . s-1

• för packraft i princip allt med          MQ ≥   3 m3 . s-1

http://www.opencanoe.se/
http://kkss.se/Forsguiden/forsguiden.html
http://www.kanotguiden.com/


Olika sorts forspaddling

Freestyle 
”Playboating”

Akrobatik med liten 
båt på stor våg, ut-
övas som ”park-and-
play”. Tävlingsidrott 
och rekreation.

Creeking
”Utförspaddling” i bran-
tare terräng, oftast som 
dagstur i mindre vatten-
drag. 

Turpaddling med 
kanadensare

Originalet - alltifrån 
dagstur i hemma-
vatten till månads-
långa expeditioner i 
ödemarker. 

Kanotslalom
Ca 200 m lång bana med 
portar som ska passeras i 
nummerordning. Olym-
pisk tävlingsgren och 
rekreation. 

Packrafting
Snabbväxande ny-
komling som klarar 
tuff fors.  Väger end-
ast 3-4 kg, enkelt att 
nå avlägsna vatten. 



Ge paddlare utrymme vid utläggning av stenblock!

Kajaker är större än fiskar, därför krävs hänsyn. Kanadensare är större än kajaker.

• Tvärs över strömmen lämna utrymme för minst en passage med 1.5-2 meter mellan hinder
• Längs med strömmen ge tillräckligt kurvradie för passage av nästa hinder



1.5 m

1.5 m

5.25 m

Rekommendationer för minimimått under utredning. 
Beror på farkost, omständigheter, strömhastighet, etc… 



Målbilder vid maskinarbeten i älv?

Foto: SVT Nyheter Jämtland



Före

Efter



Önskvärd målbild 
– naturlig strömfåra från 10.000 islossningar –

Rickleån nedom Robertsfors, aldrig 
flottledsrensad
”Ekologisk restaurering av vattendrag” 
Naturvårdsverket & Fiskeriverket 2008



Kárášjohka, Norge, MQ ≈ 20 m3 . s-1 högvatten
Ovan barrskogsgränsen, aldrig flottledsrensad, lättnavigerad 



Creeking

Ett av Sveriges bästa vatten för creeking är norra 
grenarna av Övre Trollforsen i Pite älv. Aldrig 
flottleds-rensade (flottning skedde i södra 
grenen). Mindre åar som normalt inte paddlas 
sommartid kan vid högvatten bli attraktiva. 
Alltför blockerande ”restaurering” kan förstöra 
dessa. Inte bara etablerade kanotleder 
paddlas!



Freestyle
playboating, en ”park-and-play” aktivitet

Förväntansfulla paddlare som surfat i Paltvalsen, 
Piteälven och köar i bakvattnet för nästa runda.



Kanotslalom

Exempel på arena-anpassade 
naturvatten: Åman i Åmsele
Lissfors i Dala-Floda
Hosjöholmen i Falun

Bättre habitat än flottränsad
älv!?



Forssäkerhet - död ved
De flesta forsar är i grunden säkra, men faror finns. Undvik onödiga 
faror med död ved vid restaurering:
• vanligaste dödsorsaken vid forsolyckor enligt amerikansk 

incidentrapportering
• trädstammar tvärs över strömmen är dödsfällor!
• vid restaurering, lägg träden längs med strömmen!

Bild: Montana River Guides Bild: Curt Svensson, Nittälven 2019



Forssäkerhet - valsar

Brytande våg

Vals

Uppströms vy våg

Uppströms vy vals

Stenens lutning, yta 
och vattenföring avgör 
om överströming ger 
våg eller vals. 

Undvik att skapa barriärer som ger valsar!
Brytande våg/vals kan ge fin playspot – kräver expertmedverkan för säker utformning!

Valsar bakom överfallsdammar kan bli dödsfällor!
Vid nya barriärer gör en tydlig, lättnavigerad öppning.
Utformas så att öppningen fungerar för stora variationer i vattenföring.



Samråd 
– exempel Nedre Dalälven –

Paddlarintressen kom inte med från början, ”retroaktivt” samråd:
hej

• samråd på plats under arbetets gång

• rapport nu sammanställd om 
paddlingsintressen i området

• i stort sett bra resultat hittills, löfte om 
playspot mellan Granön&Gysinge vid 
projektets fortsättning

• möte på plats i fält nödvändigt – i 
slutändan handlar det om detaljer vid 
placering av ett fåtal stenar!

• att rätta till i efterhand blir mycket 
dyrt, att göra rätt från början kostar 
bara ett samråd! Bild: Curt Svensson, Gysinge 2018



Samråd 
– exempel Nittälven –

Etablerad kanotled från Uvbergsbron och nerströms, fortsatt ledansvar 
oklart Region/Länsstyrelse Örebro

• Kanotintressen initialt tillfrågade (konsult googlade fram www.opencanoe.se)

• Svårt att få gehör för synpunkter på hur död ved ligger

• Projektet har hittills berört området uppströms Uvbergsbron, samråd planerad 
inför fortsättning nedströms

Nittälven nedströms Uvbergsbron

http://www.opencanoe.se/


• Utskick från Kanotförbundet

• Möte i Klippan

• Besök ute på plats

• Lokala kanotuthyrare

• God kontakt

I andra fall t ex kanotklubbar, 
Friluftsfrämjandet

Samråd 
– exempel Rönne å –



Sammanfattning 
Många förväntade stora restaureringsprojekt  i vattendrag 

Integrera samråd med intressen för rörligt friluftsliv och paddling i processen
• enkla åtgärder kan underlätta mycket för friluftslivets framkomlighet och säkerhet

• samverkan på plats nyckel till framgång

• dyrt och besvärligt att korrigera misstag i efterhand

Tack för uppmärksamheten!

Katinka Ingves
0766-114303
Katinka.ingves@kanot.com
www.kanot.com

Anders Ahnesjö
Uppsala PaddlarKlubb
anders.ahnesjo@telia.com


