Forsguiden

Forsar förändras och träd kan skapa farliga hinder, se endast föraren som en fingervisning var det kan
finnas bra paddling, reka en gång extra. Flertalet forsar har blivit stängda pga dåligt varsamhet mot
boende och naturen, låt inte detta hända visa god hänsyn och håll låg profil. God paddling

Problem med access 2009:
Säveån, hela: förbud 1 april och 31 juli
Högavadsån, Sumpafallen: förbud att paddla fallen.
Ätran, Fors: parkering vid forsgården måste kollas med markägare.
Fylleån, hela: förbud för kommersiell paddling.
Krokån, Kanjonen: kolla med markägare innan i sättning alt Peter på
www.hawkhills.com

Verkaån, Hallamölla: troligen förbud för paddling dock ej bekräfftat från
myndighet
Mörrumsån, hela: förbud 1 april till sista september på kronofiskesträckan som
börjar någon km nedströms träbron i tången
Ätran grad 2, 20-170m3
I Ätran finns en del trevliga mindre forsar, i Falkenberg vid tullbron bildas några fina
surfar och små valsar
Vid Vessige finns en sträcka med forsar mellan Fors och Vessigebro.
Mellan Måraklev och Frölunda finns en fors på 200m som är trevlig med lite surf
och vågtåg.
Ätrafors är en kraftstation som är kanon fin när det väl släpps vatten i spillen, grad
4-.
Högavadsån grad 2-4, 5-20m3
Högavadsån som rinner ut i Ätran har forsar från en bit över Ullared till myningen vi
Ätran, Sumpafallen det är dock förbjudet att paddla här pga oseriösa
guideföretag. Respektera detta

Vägbeskrivning:
Se ovan
Susseån grad 2, 5-20m3
Susseån ligger i Halland, utanför Falkenberg, Susseån är en liten å med en del
forssträckor lite här och var. Det är dock mest koncentrerat nedanför Hult. Här blir
höjdskillnaderna större när ån pressas igenom raviner och dalgångar. Susseån
kräver mycket höga vattenflöden för att vara intressant och risken för
trädanhopningar är stora och bakvatten är det inte fult av heller. Runt Grad 2- 2+
Vägbeskrivning:
Susseån hittar man parallellt med vägen som går mellan Slöinge och Gräsås,
sträckan som är intressant för forspaddling börjar ca 700m nedströms om vägen
som leder till Hult (liten grusväg går över ån). Upptaget bör ske vid träbron 300m
innan den stora bron som leder till Öringe, träbron kan vara svår att passera vid
höga flöden.
Nissan grad 2-4, 30-140m3
Nissan har inte mycket naturliga forsar kvar men vid Senna finns ett parti som är ca
300m och bjuder på en del varierad paddling. I övrigt finns endast spill kanalerna
som är svåra att pricka rätt när de släpper på, normalt när det är extremt med
vatten i Nissan. Kraftveken är inte glada för paddlare! En del av sträckorna blir fina
grad 4 åk, följande ställen är bra när de väl släpper på:
Rödebybruk
Nissaström
Oskarström
Johanesfors
Halmstad ström
Vägbeskrivning:
Sennan ligger mellan Oskarström och Halmstad. Passera över järnvägen i Sennan
och parkera vid den öppna gräsytan.
Fylleån 2-3 (4), 10-50m3
Ån har flera forspartier, varav Norteforsen och Tolarpsfallen är de största.
Norteforsen är ett parti där ån forsar mellan två klippvägar, vid högvatten bildas
här surf, kraftiga vågtåg mm. sträckan är runt 200-300m.
Den första sträckan börjar vid Brearedssjön och slutar vid Bäckavattnets golfbana,
ca grad 2 med två riktigt bra forsar och fina surfar.
Nästa sträcka börjar vid Marbäcks kraftstation och avslutas i Landala bron, denna
sträckan innehåller både Nortefors och Tolarpsfallen som är riktigt trevliga platser.
Även här har oseriösa guidföretag varit framme och satt stopp för organiserad
paddling.
Vägbeskrivning:
Ligger utanför Halmstad, kör mot Växsjö. Brearedssjön ligger i Simlångsdalen och
Markbäck golfbana finns skyltat från Växsjövägen.
Krokån grad 2-4, 10-40m3
Krokån är en mindre å som på sina ställen har tämligen dramatiska höjdskillnader
och forsar. Innan paddling ring Peter Rishede se Access info.
Kanjonen grad 2-4 ca 6km. Starta vid Flammafallen där ån rinner över en
trappliknade formation i berget. Stegen är drygt en meter höga och 1-2m breda
och där är 4st. Kul Huck och paddla hela vägen till Körsveka. Sträckan som är en
kanjon med droppar och trevliga små fall, ca grad 3+ (4). Se till att ta ur efter bron

i Körsveka, ca 300m efter bron på vänster sida för att inte störa de boende.
Kurs turen gard 2 ca 4km. Nästa sträcka är mellan Bron vid Sjöaljunga och
Krokåfallet som är en trevlig grad 2 med en hel del lungna partier mellan forsarna.
upp tag innan Krokåfallet.

Kvarnfallet grad 4 ca 100m. (Naturreservat: Ekskogen) För att paddla fallet kvävs
högvatten och en del mod. Håll till höger i fallet och vinkla upp mot vänster för att
parera den lilla klippa som finns på vänster sida av fallet. Trevlig Huck

Trean grad 3 ca 2km. Sissta sträckan ligger mellan Krokåfallet och Lagan camping
ca grad 3- kräver höga vattenstånd, lägg i efter Kvarnfallet.
Vägbeskrivning:
Ån går mellan Porsabygget och Knäred
Kvarnfallet ligger precis i utkanten av norra Knäred. Parkera vid infoskylten och gå
stigen ner till ån 50m.
Stensån Grad 2, 5-20m3
Stensån får vid Kärramölla ett brant parti tillskillnad från övriga sträckor. Partiet är
ca 700m och det är dåligt med backvatten så kontrollera hela sträckan innan
paddling, en del träd tenderar att hamna i forsen så se upp. Det är gott om sten
och efter ca 150m kommer ett klipparti som lämpligast passeras på högersida. I
slutet av forsen bildas emellanåt en ok surf.
Vägbeskrivning:
Kör från Våxtorp västerut mot Vindrarp sedan mot Åstarp/Kärramölla, du får nu
forsen på vänster sida, kör du över stens ån har du kört för långt. Parkera mellan
de två husen i backen i vägkanten
Rönneå grad 2-4 10-60m3
Rönneå är inte det första man tänker på när det kommer till forspaddling, men här
finns några platser av intresse, så som Djupadalsmölla grad 1. Nedan för
Klippanbruket bjuder Rönneå på ett antal droppar på mellan 2-4m, även någon
km upp ligger Forsmöllan som är en liknande fors. I övrigt finns det lite små forsar
här och var mellan Bilinge och Klippan.
Vägbeskrivning:
Forsarna hittas mellan Billinge och Klippan se kanot guid
Rössjöholmsån grad 2 (X)
Rösjöholmsån som rinner mellan Rösjöholm och Ängelholm har tre forsar. I Munka
ljungby nedanför bron vid gamlakvarnen kommer en ganska brant creeksträcka
som vid högvatten är ok, passa på så inga träd har fallit över forsen, kräver
högvatten. Vid den övre kvarnadammen i munka finns också en fin sträcka.
Nästa fors ligger vid Pommona i Ängelholm på väg till F10, Västra kvarn. Ganska
varierad mindre fors som kan vara en bra träningsfors för eventuella
forspaddlande Ängelholmare, kräver högvatten
Vägbeskrivning:
se ovan
Lagan/Bolmån grad 2, 60-180m3
Ån har två forspartier av intresse, varav Kvarnforsarna (Bolmån) är en mild fors i
lagans övre del, De får bara passeras dagtid mellan kl 10-17. I knäred finns en
längre fors direkt efter vattenkraftverket, i slutet av den förlängda dammen finns
en mindre spill i betång som är farbar, nedanför rännan bildas en kanon fin vals.
Mörrum grad 2-3, 20-100 m3

Kanon paddling, paddlingen är reglerad till vissa tider.
Hovmanby - Hemsjö grad 2
Knaggelid-Åkeholm grad 2
Svängsta-Borgen grad 2
Kungsforsarna!!!!! farligt vid förmycket vatten, låga broar grad 3
Mörrum-Forsbacka grad 2
Ronnebyån
Öljeholm, Skogskvarn, Gottamad
Lyckebyån
Strömsberg-Augerum
Nättrabyån
Vid bron där ån korsar 122an, fler forsar finns nedstöms.

