BURE ÄLV

Färdas genom västerbottnisk
landsbygd och vackra sjöar,
känn doften av svunna tider.

Bodbysund - Mjödvattnet

Bodbysund – Mjödvattnet
Bodbysund till Mjödvattnet är en lång dagstur eller en tur med övernattning. Älven
rinner genom lantbruksmiljö med omväxlande sjö, små forsar och sel. Några kortare
lyft förbi dammar och steniga forsar krävs. Sträckan rekommenderas för nybörjare
och vana paddlare i kanadensare. Vid lågt vatten är sträckan mindre lämplig att
paddla på grund av mycket sten. Eftersom vattennivåerna kan variera mellan
dammarna bör rekognosering av forsarna alltid göras.
Typ av vatten:
Svårighetsgrad:
Längd:
Fallhöjd:
Tid:

Sjö, sel och fors
Lätt/medel
23 kilometer
38 meter
6-8 timmar

Nr.

Information

Forsklass

1

IP – Bodbysund
Iläggningsplatsen är till vänster när du kommer från Skellefteå.

2

Horkalln´
På holmen går det att gå i land och här finns vindskydd och grillplats.

3.

Svarttjärnsdammen
Här måste kanoten lyftas upp innan dammen och sättas i igen efter
dammen. Bär kanoten på vänster sida, här finns det möjlighet att grilla.
För den som vill paddla en kortare tur går det bra att avsluta turen här.

4.

Gammelroddforsen

5.

Kvarnen i Bursiljum, Kvarnforsen 3
2
200m
Lyft kanoten förbi kvarnen på vänster sida. Sätt i kanoten igen efter
kvarnen i kanalen. När du kommer ut i Bursiljeträsket håller du vänster
för att följa Bureåälven vidare till Mjödvattnet.

6.

Sågen i Lappvattsheden
2
2
200m
Nu passerar du Folkparken i Bursiljum, en pärla bland folkparkerna i
Västerbotten. Kanoten bör bäras vilket görs på höger sida.

7.

Kvarnen i Lappvattsheden
2
2
200m
Återigen är det dags att ta upp kanoten, denna gång på höger sida för att
sättas i igen efter kvarnen för den som vill paddla fors. Den som vill
undvika forsen kan bära kanoten längst vägen ca 300 m och sätta i
kanoten vid bron.

8.

Stormyrforsen
3
2
300m
Ta upp kanoten i god tid före dammen/kraftstationen på udden på höger
sida. Du som vill paddla i forsarna paddlar i mitten. Isättning av kanoten
sker på höger sida efter kraftverket.

2

Riskklass

1

Längd

200m

9.

Fäladsforsen
1
Här följer tre mindre steniga forsar.

1

100m

10.

Kattermyrforsen
Stenig fors

1

100m

11.

Tjärnforsen
1
1
Stenig fors, här rekommenderas att hålla till vänster kant.

12.

Kvarnforsen i Tjärn
3
2
300m
Lyft kanoten på höger sida, kanotvagn underlättar. Rastplats finns där du
sätter i kanoten igen.

13.

UP – Mjödvattnet
Enkel upptagning vid badstranden i Mjödvattnet.

1

100m

