KUSÖ KALV

P2

Paddling 20 km, heldag
Paddling till Kusö Kalv och Kusön
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Gör en heldagsutflykt
till Kusö Kalv och
Kusön. På vägen kan
du se flera vrak och
uppleva fågelliv.
Foto Aja Axlund

Foto Aja Axlund

Foto Anders Johnsson

Mer info på baksidan

P2 Kusö Kalv-turen
24 km, heldag

Foto Aja Axlund

1 MALMHAREN – SKEPPSVRAK

N 61° 02’ 59,20’’, E 17° 09’ 59,08’’

I ett virrvarr av skeppstimmer sticker tre fartyg fram - en lådliknande pråm och två nedriggade segelskutor. Efter att de seglat färdigt på världshaven blev även de till pråmar i Axmar.
Nu är de hem för mängder av småfisk och en intressant växtlighet. Det mesta syns från
ytan. Utmärkt med gul boj.

2 GRANSKÄR – BRUKETS LASTAGEPLATS

N 61° 03’ 22,68’’, E 17° 10’ 31,21’’

Här finns fina hällar att rasta på och du kan uppleva skärgårdens rika fågelliv och se svärta,
småskrake, fisktärna och kanske en havsörn glider förbi. Det finns även god chans att se
säl. Gå iland på flata hällar i viken i väster.
Vid Granskär skedde omlastningen mellan pråmar och segelskutor. På stenblocken ser du
järnringar där fartygstrossarna fäster. I vattnet finns högar med ballast från främmande
hamnar. Några meter ut från stranden finns ett okänt vrak – byggt omkring år 1700 –
utmärkt med en gul boj.

3 SANDBANKEN

N 61° 3’ 39,86’’, E 17° 14’ 42,33’’

Sandbanken är ett vegetationsklätt grundflak som breder ut sig på mellan 1,5-5 meters
djup. I kanten är en brant sluttning ner till 15 meters djup - jättefint naturdyk!

4 VÄSTERHAMN PÅ KUSÖKALV

N 61° 03’ 34,86’’, E 17° 16’ 07,34’’

En myntskatt, en ödekyrkogård och spåren efter en Gävlefiskarhamn. Det ligger något
gåtfullt över Västerhamn och Kusö kalv. Det är en bra rastplats i skyddad havsvik och med
mycket att upptäcka. Höga bryggor gör dock landstigning svår, men platsen är fin. Stig går
till Österhamn.

5 ÖSTERHAMN PÅ KUSÖ KALV
Foto Aja Axlund

Österhamn är en skyddad lagun i naturskön miljö. Via en skogsstig tar du dig lätt mellan
Österhamn och Västerhamn.

6 KUSÖN

Foto Anders Johnsson

Passa på att besöka det gamla fiskeläget på Kusön. Hela ön ägdes förr av Axmar bruk och
de som bodde här bedrev kolning, jordbruk och fiske för brukets räkning. Den lilla pittoreska byn var bebodd året runt och här fanns en skola för barnen. Idag är det en mycket
vackert bevarad byklunga med ”Bullerbykänsla”.

7 TOKHAREN – SKEPPSVRAK

N 61° 2’ 53,08’’, E 17° 13’ 51,21’’

Tokharenvraket förliste troligen i början av 1900-talet. Ändå är det okänt vilket fartyg det
är. Hela järnmalmlasten ligger kvar i skrovet på sex meters djup. Kring vraket ligger roder,
akterspegel och andra skeppsdetaljer. Och där någonnstans finns svaret! Vraket syns inte
från ytan, men är utmärkt med boj.

Hela den här turen ligger inom Axmars naturreservat och särskillda bestämmelser gäller.
Du hittar Google Maps-karta över den här turen på axmarbruk.se/aktiviteter/paddelleder
Läs mer om Axmar bruk på axmarbruk.se. Håll dig uppdaterad på facebook/axmarbruk eller instagram/axmar_bruk

