
RÖNNE Å
Rönne å är en fin å att paddla med deltagare som har paddlat tidigare och som 

orkar bära kanoter och utrustning förbi hinder.
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Startplats Gunnarödsbron
Vindskydd, Parkering
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Billinge mölla. 
Lyft, upptag vänster sida 
före bron. Bär kanoterna 
70m över bron och sätt i 

den högra åfåran.

Trång lite besvärlig 
passage på höger 
sida. Lyft 50m på 

vänster sida om du är 
tveksam. Mycket fint 
lunchställe med stora 

klippblock.

3

Trång passage. ev lyft 
på höger sida.

Mycket fint lunchställe 
med stora klippblock.

Sträcka med 
strömmande vatten 

reka vid behov.

Riseberga lägerplats
med vindskydd & dass

2

1

4

Lägerplats Anderstorp
Vindskydd x2, Tältplats, 

dass & soptunnor.
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Djupadalsmölla. Lyft! Ta 
upp kanoten på höger sida 
efter bron och bär 100 m 
längs stig på höger sida.
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RÖNNE Å
Rönne å är en fin å att paddla med deltagare som har paddlat tidigare och som 

orkar bära kanoter och utrustning förbi hinder.
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Bron vid Riseberga
Lämplig plats att avsluta en 

tvådagarstur. Ta upp kanoterna 
till höger före bron.
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Herrevadskloster
Lägerplats med 

vindskydd, dass och 
parkering.
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Ån är ett mycket populärt utflyktsmål särskilt 
under vår och försommar. Under högsäsong 
är kanotuthyrarna fullbokade och över hundra 
kanoter paddlas i ån. Då är det risk för 
köbildning vid lyft och strömpartier. Även på 
rastplatserna kan det bli trångt.

Bästa tiden för paddling är efter säsongen 
(september -oktober) innan det blir alltför kallt 
i vattnet. Försäsongen i april kan också vara 
fint men då är det i regel kallare i vattnet.

När vi rekade tvådagarsturen så var 
vattenflödet 3,2 m3/s. Flödet bör vara mer än 
2,5 m3/s för att det inte ska vara allt för stenigt 
i de strömmande partierna.

Vattenflödet kan kollas på SMHI Vattenwebb 
(hydrologiskt nuläge):
https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/

1 dagars
Start vid Gunnarödsbron och avsluta vid 
Djupadalsmölla. Fin lunchplats på höger sida 
vid ”besvärlig passage”. 1-2 lyft. (Flytt av bilar 
tar ca 30 min) 

1 dagars
Start vid Djupadalsmölla och avslut vid bron i 
Riseberga. Inga lyft men drygt 100 m att bära 
kanoter vid starten. Denna sträcka innehåller 
fler partier med strömmande vatten.
(Flytt av bilar tar ca 30 min)

2 dagars
Krävande tur för vuxna/Tvm:are som är 
duktiga på att paddla.
Start i Gunnaröd och mål i Herrevadskloster. 
Övernattning på lägerplatsen vid Riseberga.
(Flytt av bilar tar ca 1 tim)

2 dagars
Start Gunnarödsbron och avslut vid bron 
i Riseberga. Mycket fin tur men ganska 
krävande. Lämplig för sistaårslufsare som 
paddlat mycket. 

Om man vill få två nätter ute kan träffas vid 
lägerplatsen i Gunnaröd på fredagskvällen 
och sova vid startplatsen. Om man fixar 
flytt av bilar då så får man en tidig start på 
lördagen. Lägerplats vid Anderstorp på 
lördagen och paddling till Riseberga på 
söndagen. (Flytt av bilar tar ca 50 min)

Tips är att avsluta senast kl.15, Tvätta och 
lasta kanoterna medawn bilarna vid starten 
hämtas.
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RÖNNE Å
Rönne å är en fin å att paddla med deltagare som har paddlat tidigare och som 
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