Kubbe - Norrflärke
kanotled
Kanotleden är en slingrande ca 17 km lång och består mestadels av lugnt vatten. Den är mycket lämplig för barnfamiljer.
Kanotleden startar vid Djupmyrforsen väster om Kubbe och
slutar vid Nysjön. Sträckan tar ca 6 timmar att paddla och
det finns många rastplatser som man kan stanna till vid. Har
man tur så kan både älg och bäver ses längs leden. Vill man

Balsam för själen

Att tänka på

• Kanoterna skall alltid återlämnas i samma skick
som när du lånade dem - väl rengjorda.
• Skräpa inte ner - ta med dina sopor hem.
• Gör endast upp eld på iordningställda platser.
Kontrollera alltid att elden är släckt när du lämnar den.
• Paddla ej närmare än 100 m från dammluckorna i Nysjön.

Kubbe Kanotled

Kanot uthyrning

Paddelbeskrivning
Karta

• Eliasson i Kubbe, tel 0661-212 18, 070-373 78 89
• Själevads kanot- och friluftscentral, tel 0660-29 33 20.
www.friluftscentralen.se

bada efter turen så är sjön Flärken ett bra alternativ, Där
finns en fin badplats.
Vid Nysjön ska man inte paddla för nära Dammluckorna till

Leden passerar ett gammalt kulturlandskap med varierande
inslag av skog och åkermark. Kubbe by är Sveriges längsta
radby och i Norrfläre kan man se de karakteristiska ladorna
vid sjön Flärken.
Fiske
För den fiskeintresserade, så ingår kanotleden i Norra
Anundsjöåns fvo. Här kan du fiska öring, harr, gädda och

Ansvarig för kanotleden:

abborre mm. I området finns även flera sjöar och tjärnar.

Kubbe - Norrflärke kanotkommitté

Fiskekort går att köpa på flera ställen i området.

Tel. 0661-212 14

Förslag på boende

För mer information om Örnsköldsvik ring

• Kubbe Camp. Tel. 0661-212 14, 070-286 89 44
• Vattugården. Tel. 0661-211 83.
• Göte Nilssons Stugor. Tel. 0661-21131.
• Sommar hus Kubbmyren, Margareta Eliasson.
Tel. 0661-212 18.
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kraftverket. Observera att säkerhetsavståndet är 100 m.
Sevärdheter

©

Kubbe-Norrflärke
kanotled

