
Flottareleden

Kanotcentral

Strömmarna

Kochs grav

Från platsen Kaserna vid sjön Vassbotten i Munkedal 
kan man söka sig vackra vattenvägar, delvis i vildmark, 
långt upp i Dalsland. Ett sjösystem sammansatt av 
Vassbottensjön, Munkedalsälven, Viksjön, Valboån, 
Ellenösjön, Östersjön, Bläcketjärn, Kuserudssjön, Råda-
nesjön och slutligen Långhalmen, bjuder tillsammans en 
vattenväg ca 4 mil lång. Naturen är mycket vacker och 
varierande. Man passerar naturreservatet Strömmarna 
som är ett mycket kuperat. Här på båda sidor av Mun-
kedalsälven kan man vandra på Bohusleden mot Moda-
lenstugan. Två hängbroar gör det möjligt att gå rundtur i 
området. Bergsidorna längs leden reser sig högt där den 
västra delen når höjden 75 m över havet. Längre upp 
finner man Viksjöleden. 

Kanotfärden går genom gammal bruksbygd, vänlig 
jordbruksbygd och kärv vildmark. På älven flottade man 
timmer till pappersbruket Arctic Paper 
(Munkedals AB) ända fram till på 1960–talet men
vattendraget är numera reglerat. Sjön Vassbotten var un-
der denna tid virkesmagasin och var oftast helt täckt av 
stockar. Flera platser utmed stränderna påminner än om 
den aktivitet som här en gång bedrivits, inte minst av de 
sänkstockar som här och var sticker upp ur vattnet. 

Nära Modalenstugan finner man Fingals grottor som 
egentligen är jättegrytor som formades under senaste 
istiden. Vid Vågsäter ligger en israndavlagring med 
snäckskalbank. Här finner man också i ekskogen famil-
jegraven efter familjen Koch som bedrev bruksverksam-
het på Vågsäter. Vid Strömsäter utspelades år 1659 den 
13 december, tidig morgon i dimma en händelse som 
bidrog till att Bohuslän förblev svenskt. Detta efter att 
en mindre svensk här överrumplade en mångfalt större 
norsk/dansk styrka. Panik utbröt och i flykten över den 
illa frusna Viksjön drunknade ett stort antal soldater. 

Munkedal

Kanotuthyrning
Vi önskar dig som Friluftsvän, 
en  angenäm vistelse med många 
spännande upplevelser på vand-
ringslederna och Flottarleden.

Långhalmen
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Valbo Ryr

Viksjön
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vattnet

FÄRGELANDA

3

1

2

Fingals grottor

6     
Kanotcentralen
Friluftsfrämjandet Munkedal
Tel. 0524 - 122 22 

Viksjöleden5

6

Bohusleden

5

4

Regler för kanotuthyrning
Ålder: En person över 18 år eller 
båda över 14 år.
Simkunnighet: Minst 200 m. 
Flytväst obligatoriskt.

Fiske
Vill du fiska krävs fiskekort, se 
anslag.

Sevärdheter
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Vandringsleder



Flottareleden
- ett naturskönt kanotvattten i mellersta

Bohuslän och Dalsland

Allmänna råd och tips

Använd flytväst!
Sitt stilla i kanoten och överbelasta den aldrig!
Paddla utmed stränderna. Det är säkrare än att ge sig ut på stora öppna vattendrag.
Färdas tyst i naturen, så upplever du mer av den.
Om ni paddlar i grupp, så var noga med att ingen åker i förväg och att ingen blir efter. 
Det är väldigt viktigt att ha ”synkontakt” med alla kanoter. 
Att paddla ut på en sjö i medvind kan vara riskabelt. Det går lätt och fint i början men 
på andra sidan går ju vågorna höga!
Var försiktig med eld! Använd därför helst endast färdigställda eldplatser. Elda inte 
på klipphällar! Släck elden ordentligt. Bryt inte bark, näver och kvistar från träden till 
eld!
Lämna lägerplatsen som du själv önskar finna den. Skräp och natur hör inte ihop. Ta 
med skräpet hem!
Du måste ha fiskekort för att fiska i Flottarledens vatten. 
Visa hänsyn mot djurlivet! Under vår och försommar är fågellivet extra känsligt.

 Ha en fin friluftsupplevelse!

Flottareleden


