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3. Skyddad paddling på Ransundet och Ekholmssjön

Ekholmssjön är en fjord med förbindelse ut till Vänern genom Ransundet, Kyrkbysjön och Trångsundet. Här
hittar du skyddad paddling med vildmarkskänsla och det är lätt att njuta en heldag med fin paddling.
Omgivningarna är omväxlande med allt från barrskogar och berghällar som stupar brant ner i sjön till
odlingsmarker och uddar med ek och lövskog.
Längd: ca 16km, turen kan förlängas med paddling ut mot Vänern genom Trångsundet, se Led 4
Tidsåtgång: ca 3-4 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 alltid
paddling vid hård vind.
Lämplig för: Kajak, Kanadensare, Paddelbräda
Start: vid Buda badplats i Liljedal.
Naturskydd: Visa hänsyn när du vistas i naturen, tänk på att det finns gott om häckande fågel under försommar
och sommar även om det inte finns markerade fågelskyddsområden. Om du märker att du befinner dig nära
boplatser, genom varnande fågel eller cirklande rovfågel, paddla snarast vidare och uppehåll dig inte i området.
Kultur och natur: Fornborgen vid Nolbyåsen i södra änden av Ekholmssjön. Vandringsled Kycklingleden vid
startplatsen, Buda badplats. Vid Ekholmsjön på västra sidan ligger Billeruds golfbana med golfrestaurang.
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.
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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

Vägbeskrivning startplats:
Startplatsen ligger vid Buda
badplats i Liljedal. Följ vägvisning
till Liljedal från E18, när du
passerat bron över Ransundet
sväng första vänster mot
Badplats, Glasbruksruin. Håll
vänster när vägen delar sig och
följ vägen ända fram till
badplatsen. Parkering finns uppe
vid dasset, där är också starten på
vandringsleden Kycklingleden.
Tyvärr går det inte att köra ner till
vattnet utan kajakerna måste
bäras ca 50m.
Liljedal var en gång en sjudande bruksort men är idag en stillsam skärgårdsidyll.
Under 150 år hade man här Skandinaviens största buteljglasbruk. Liljedals glasbruk var igång mellan 1781 och
1917. Som mest tillverkades över 13 miljoner buteljer per år och det fanns vid sekelskiftet ca 300 glasblåsare.
Bland annat gjorde man medicinflaskan som blev förlaga till en världsberömd svensk vodkaflaska. Idag finns få
spår kvar efter glasbruket, bara grundmurar, en minnessten och ett glasbruksmuseum i hembygdsgården
Mjöllösa.
I hembygdsgården museum kan man se en del av de buteljmodeller som tillverkades under glasbrukets
glansdagar. Här finns också gamla fotografier och några av alla de gamla verktyg som användes vid
tillverkningen. Några av de stora arbetarbostäderna finns fortfarande kvar och är än i dag bebodda.
Café, hembygdsgården håller öppet för servering under sommaren.
Restaurang, Ankans Golfkrog vid Billeruds golfbana.
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Ledbeskrivning:
Efter sjösättning paddlar du mot nordväst för att runda Buholmen, en smal udde som sticker ut i Kyrkebysjön,
när du rundat den ser du in mot Liljedal och Ransundet.

Ransundet är ett smalt sund som ger känslan av att paddla på en älv eller å, det är alltid trevligt att paddla på
smala vatten vilket också ger möjlighet att paddla med öppna kanoter eller paddelbrädor. Södra sidan av sundet
är obebyggt vilket ger vildmarkskänsla medan norra stranden har gles bebyggelse. Man ser tydliga spår av äldre
industriell verksamhet, här syns också spår efter Bäver. Längre fram i sundet kommer du förbi en småbåtshamn
som är förlagd i ett långt båthus där båtarna kan hissas upp ur vattnet på vintern. Du kan då också skymta
Kyrkebyns industriområde där ett antal småföretag idag bedriver verksamhet. Där låg mellan 1907 och 1979
Kyrkebyns bruk, ett papperbruk som ingick i Billerudskoncernen. Kyrkebyns bruk var på 1950- och 60-talet känd
för att tillverka världens finaste silkesmassa. Arbetsstyrkan låg stadigt kring ca 200 personer.

Båthus i Ransundet vid Kyrkebyns Bruk
När du kommer ut i Ekholmssjöns norra del har du utsikt mot Billeruds golfbana och på östra sidan betesmarker
med Ek och lövdungar.
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Längre söderut i sjön kan du njuta av hällmark med barrskog.

Längst söderut i Ekholmssjön vid Nolbyåsen finns lämningar efter en fornborg. Borgen ligger högt belägen på
berget, det kräver lite ansträngning att tas sig dit och det finns ingen markerad stig dit upp. Det är lätt att tänka
sig att platsen skapade både utsikt och skydd mot oönskade besökare på den tid den var befolkad.

Utsikt norrut mot Ekholmssjön från Fornborgen vid Nolbyåsen.
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Du kan enkelt anpassa längden på turen genom att vända på valfritt ställe i sjön. Njut av turen tillbaka mot norra
delen av sjön. Vid golfbanan finns en båtbrygga som tyvärr inte är anpassad för paddlare. Vill man avnjuta en
ståndsmässigare lunch kan man besöka golfkrogen som ligger mitt på golfbanan.
Du lämnar Ekholmssjön och paddlingen tillbaka genom Ransundet är en avkopplande upplevelse. Paddla gärna
nära land, att glida fram på vattnet nära land ger en magisk upplevelse och en känsla av närhet till naturen.

