
Kanotled Nissan  
genom Hallands län. 
 

Nissan är en av Hallands fyra åar som rinner genom 

ett fantastiskt och naturskönt landskap rikt på växt  

och djurliv. 

Du kan paddla kanot och leva ett härligt friluftsliv på 

och utmed Nissan med stöd av allemansrätten. 

Kanotled Nissan 

Kartmaterialet i informationen är bl.a hämtat från Lantmäteriet—Halmstad kommun. Kartmaterialet är omarbetat med tilläggsinform-

ation och symboler för ändamålet  och efter rekognosering utmed Nissans vattenområde. 



Kanotled NIssan 

Du kan starta ditt äventyr vid egenvald iläggsplats och sluta det vid 

lämplig upptagsplats. Se kartor över iläggs– och upptagsplatser 1-12. 

Kanotled Nissan inom Hallands län börjar strax söder om Skeppshult 

vid en grustäkt intill Bölaryds mosse. 

Kanotleden inom Hallands län består i huvudsak av lugna vatten men 

du paddlar också igenom en del strömmande avsnitt samt 3 forsar. 

Kanotleden har 9 fasta hinder bestående av dammar och kraftverk. 

Dessa hinder måste passeras genom att transportera kanoten på land 

till en iläggsplats nedströms hindret. 

Du kan också göra en riktigt långfärd, fördelad över många dagar ge-

nom att paddla hela leden och lägga i kanoten inom Gislaveds vatten-

område, där är Kanotled Nissan markerad vid upptags– och iläggs-

platser och tillgänglig kartinformation från kommunen finns.    

Skydda naturen - ansvar och skyldigheter 

Koppla av och njut av ditt äventyr men var rädd om naturen och det 

vilda. Stör inte häckande fåglar. Allemansrätten ger dig rättigheter 

men också skyldigheter, dessa sammanfattas i Svenska Turistföre-

ningens allemansrättsskola, avsnitt 1-13. 

Paddlingsavstånd och transport 

Bölaryds Grustäkt Färgaryd 21 km 

Färgaryd Hyltebruk 3 km 

Hyltebruk  trpt till Rydöbruk 12,7 km 

Rydöbruk Nyebro 3,7 km 

Nyebro Fröslida 7,6 km 

Fröslida Nissaström 4,4 km 

Nissaström Maredsfors 3,3 km 

Maredsfors Oskarström nedre 1,4 km 

Oskarström nedre Sennan 1,4 km 

Sennan Sperlingsholm 10, 5 km 

Sperlingsholm Slottsmöllan 4,1 km 

Slottsmöllan Nissans mynning 5,0 km 

Att tänka på 

Använd alltid flytväst 

Fiskekort gäller i Nissan, olika 
regler i Nissans skilda fiskezoner 

Var rädd om naturen och visa 
hänsyn mot både djur och män-
niskor 

Ta med ditt skräp hem! 

Alla rättigheter är reserverade 



1. Grustäkten i Bölaryd, Skeppshult 

Nedströms Nissa vid grustäkten i Bölaryd, 

strax sydväst om Skeppshult går gränsen 

mellan Hallands län med Hylte kommun och 

Jönköpings län med Gislaveds kommun. 60 

meter efter vägbommen intill riksväg 26 bärs 

kanoten ca 50 meter genom skogsterräng till 

lämplig  iläggs plats i Nissan. 

2. Färgaryd 

I Färgaryd tas kanoten upp på högra sidan c:a 

20 meter innan vattenverket. Följ den marke-

rade vägen till iläggsplats vid Färgarydsvägen 

nedanför kyrka. 

3. Hyltebruk - Trollsbodammen 

I Trollsbodammen vid Hyltebruk 

tas kanoten upp på vänster sida 

innan vattenavspärrningen. 

Sträckan mellan Hyltebruk och 

Rydöbruk lämpar sig ej för kanot-

paddling. 

Iläggsplats sydväst om Rydöbruk, 

12,7 km transport. 
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5. Nyebro kraftverk 

Upptag av kanot direkt efter 

vägbron på höger sida. Där-

efter transport av kanot en bit 

över kullen genom skogster-

rängen, pga kraftverkets sta-

ket. Iläggsplats på udden ned-

ströms Nissan. 

6. Fröslida kraftverk 

Upptag av kanot på vänster 

sida en bit efter kraftledning-

arna. Gå upp mot vägen och 

följ dammvallen bort. Där-

efter nedför slänten och ut på 

sprängstenen. Sök bästa 

iläggsplats beroende på 

vattenståndet. 
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4. Rydöbruk 

Iläggsplats nedanför golfbanan och reningsverket i utkanten sydväst om  

Rydöbruk. På vägen mot Mjälahult. 
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180 m 

150 m 

200 m 



7. Nissatröms kraftverk 

Upptag av kanot på dammvallens högra hörn. Landtransport över järnvägsöver-

gången och vidare direkt vänster ner på gång och cykelbana. Följ vägen nedför, ta 

vänster över järnvägsövergången och fortsätt på Brandshultsvägen. Ta vänster på 

vägen mellan 2 hus, skylt på stolpe om vattentag. Iläggsplats på vattentagsområdet. 
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8. Maredsfors kraftverk 

Upptag av kanot på dammvallens högra hörn. Följ väg anvisning ner och passera  3 
gångbroar. Iläggsplats nedanför grillplatsen på udden. 
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600 m 

2000 m 



9. Oskarström nedre KV 

Upptag på vänster sida, i skogsglänta 

vid rödmarkerad påle och parksoffa. 

Följ stigen upp mot Trädgårdsgatan, ta 

höger in på skogsväg och följ denna ut 

till Sennanvägen. Ta gångbanan fram i 

höjd med där vägräcket börjar på 

vägens högra sida. Nedanför Eken är 

lämplig iläggsplats.  

Paddla vidare 1,7 km till lyftet vid 1:a 

steniga forsen i Sennan. 
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10. Sennan 

Sennans 3 forsar består av grunda av-

snitt med mycket sten i strömmande 

och forsande vatten  

Kanot/Kanadensarpaddling rekom-

menderas ej genom 1:a forsen 

Lyft på vänster sida i böjen , c:a 10 m 

innan stenuddden/halvön. Följ stigen 

och senare skogsvägen ner till bra 

iläggsplats. 

Efter ilägg och inför 2:a och 3:e forsen 

sker paddling med största försiktighet 

och helt på egen risk då sten, forsar 

och strömmar gör vattnet oroligt. 

440 m 

750 m 



11. Sperlingsholm KV 

Upptag på vänster sida 

i skogsgläntan där 

vattenavspärrningen är 

förankrad. Följ skog-

stigen ut mot Paradis-

vägen. Gå mot kraftver-

kets staket och följ sta-

ketet ner mot iläggs-

plats. Se upp för bran-

ten på vänstra sidan 

längs staketet när ka-

nottransporten sker. 

12. Slottsmöllan KV 

Upptag på vänster sida vid 

lämplig plats c:a 190 meter 

innan kraftverket. Lyft upp 

kanoten på skogsstigen 

ovanför och vidare upp på 

grusad gångväg över Fren-

narpsvägen, sen vidare 

längs med KV och staket  

ner i dalgång. 

Bästa iläggsplats är  nedan-

för blå/vit  stolpe och en 

sträcka därefter 

Paddla vidare 5,0 km till 

Nissans mynning. Upptags-

plats i småbåtshamn eller 

paddla höger runt stenpiren 

och ta upp kanoten på 

Västra stranden. 

260 m 
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460m 



BILD 

Nissan 
Nissan River 
Nissan (Fluss) 
 
Tätort 
Village 
Ortshaft 

Teckenförklaring Iläggsplats/upptagsplats 

Put-in site/Pick-up site 

Anlegestelle/Aufnehmestelle 

 

Bärsträcka kanot    100 m 

Carry-canoe stretch 

Strecke auf der das Kanu getragen 

werden muss 

Oskarström nedre 
 Maredsfors 
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Alla rättigheter är reserverade 

Kraftverk 

Power station 

Kraftwerk 
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Varning 

Warning 

Warnung 

Ej paddlingsbar ränna 

Do not paddle 

Nicht paddeln 

Forsande vatten 

Rushing water 

Rauschendes wasser 


