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2. Skyddad paddeltur på Grumsfjorden, Mickelsön eller Dragsön runt 

Upplev en liten del av Vänerns innersta vikar eller fjordar. Grumsfjorden är som en egen sjö men hänger ihop med 

Vänern via Slottsbrosundet och med Borgvikssjön via Svartsundet. En vattenväg som i äldre tider varit viktig för 

transporter och som lagt grunden för den bruksverksamhet som funnits i Borgvik. Grumsfjorden ger möjlighet till fin 

paddling på skyddade vatten. 

 

Längd: ca 5km, för tur 2a och ca 9km för tur 2b. Turerna kan förlängas ytterligare genom paddling in i Borvikssjön 

(kajakled 1) för att skapa en längre tur. 

Tidsåtgång: 1 timme respektive 2 timmar 

Svårighetsgrad: Lätt, området är som paddelområde skyddat vid alla vindriktningar. Vid friskare nordlig eller sydlig 

vind bildas en del vågor i motsatt område. Anpassa alltid paddlingen till din erfarenhet och undvik paddling vid hård 

vind. 

Lämplig för: Kajak, Kanadensare eller Paddelbräda 

Start: vid badet på Mickelsön vid Slottsbron, alternativa startplatser är badet vid Gamla Slottsbron eller vid 

Tegeludden i Slottsbron. 

Naturskydd: Visa hänsyn när du vistas i naturen, tänk på att det finns gott om häckande fåglar under försommar och 

sommar även om det inte finns några fågelskyddsområden. Om du märker att du befinner dig nära boplatser, genom 

varnande fåglar eller cirklande rovfåglar, uppehåll dig inte i området, utan paddla snarast vidare. 

Fiske: Fiske med handredskap är tillåten, dvs med spö, pilk eller liknande rörliga redskap som är utrustade med lina 
och därtill högst tio krokar. Fisk av följande arter får endast fångas om den håller följande minimimått: Lax 60 cm, 
Öring 60 cm, Gös 45 cm. Fångst som inte uppfyller minimimåtten ska omedelbart sättas tillbaka i sjön. Ovanstående 
fiskarter får inte föras i land i kapat skick. Fiske av Ål är förbjuden, Fångst av lax och öring som inte är märkt genom 
att fettfenan är bortklippt är förbjuden under hela året. Vid handredskapsfiske, får man fånga och behålla 
sammanlagt högst tre laxar eller öringar per fiskare och dygn. 
 
Fiske av vissa arter är förbjudet under lekperioder, mer information om förbudsområden och datum, kontakta: 

Länsstyrelsen i Värmlands län: Telefon: 010-224 70 00, www.lansstyrelsen.se/varmland 

http://www.lansstyrelsen.se/varmland
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Vägbeskrivning till startplats 
Mickelsön ligger i Slottsbron strax söder om Grums. Sväng av E18 första till höger efter bron över Slottsbrosundet, 

Idrottsplan och sedan första höger, om du kommer norrifrån. Kommer du söderifrån kan du svänga vänster vid 

Ängbacken. 

För vägvisning sök efter ”Önavägen, SLOTTSBRON” fortsätt sedan över Mickelsön till badplatsen. Vid badplatsen 

finns parkering på vänster sida. En liten sandstrand mellan berghällarna kan användas för start av paddlingen. 

 

Ledbeskrivning 
Led 2a är en kort tur runt Mickelsön som passar bra för nybörjare. Under turen passerar du omväxlande natur och 

industrihistoria. Efter sjösättningen kan du välja vilket håll du vill paddla åt, välj gärna att paddla med medvind från 

start, du följer strandlinjen runt ön. När du är på västra sidan av Mickelsön har du utsikt över hela Grumsfjorden och 

i väster ser du Dragsön som är målet för den längre turen, led 2b nedan.  

 

Figur 1. Grumsfjorden 
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Vid den norra änden av Mickelsön ser du åt öster Slottsbrosundet som är passage ut mot Vänern. Vid norra 

Slottsbron, södra sidan av Slottsbrosundet låg förr ett pappersbruk, Slottsbrons Sulfit AB som startade 

massabruk 1897. Detta gick upp i Billeruds AB 1907 och fabriken var i drift till 1974. 

Led 2b är en lite längre tur på Grumsfjorden där vi rundar Dragsön.  Vid startpunkten tar du sikte mot Fårhallen, en 

bergig udde som sticker ut i Grumsfjorden från söder. På Fårhallen finns lämningar efter tidiga bosättningar. 

Paddla in i Sundängssundet, på södra sidan finns bebyggelse men på norra sidan dvs på Dragsön är det vildmark. 

Dragsön är områdets största ö, en ganska hög ö med bland annat höjden Nordeåsen. Det finns en del bebyggelse på 

nordöstra sidan av ön men i övrigt är den obebyggd. Paddla vidare in i Sundängssundet, i sundet går en farled vilket 

betyder att en del båttrafik passerar på väg till eller från Borgvik, paddla gärna utanför farledmarkeringarna. 

När du kommer runt Dragsön på västra sidan kommer du till Svartsundet och kan välja att paddla till vänster in i 

Borgvikssjön och förlänga turen ytterligare, se led 1. Fortsättningen runt Dragsön paddlar du i Svartsundet so här är 

lite bredare. Du passerar norra änden av ön som kallas Svarteberg, härifrån kan man se över Grumsfjorden bort mot 

Grums kyrka. Från Svarteberg är det en kortare vandring upp till Nordreåsen som är Dragsöns högsta punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sundängssundet 

Figur 3. Svartsundet med vy mot Grums kyrka 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1897
https://sv.wikipedia.org/wiki/Billeruds_AB
https://sv.wikipedia.org/wiki/1907
https://sv.wikipedia.org/wiki/1974
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Dragsöns nordöstra udde är en liten ö som heter Svinholmen, en obebodd holme med utsikt mot Grums och 

Slottsbron. Följ östra sidan av Dragsön och tag sedan sikte mot Fårhallen, därifrån kan du se det gamla pumphuset 

vid Mickelsöns badplats.  

 

Figur 4. Svinholmen 

Figur 5. Vy mot Grums och Mickelsön 
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