Snabbfakta
Längd
7 km
Tidsåtgång
ca 1,5h
Svårighetsgrad
Lätt
Terräng
Mestadels lågtrafikerad grusväg
Start & målpunkt
Sätra Bruks Herrgård
Markering
Leden följer en siluett av en bäver i brun
färg
Hitta hit
Ca 5 minuters bilfärd från Undenäs.
Följ väg 202 och sväng av höger mot
Sätra. Ett tips är att ta buss 420 från
Karlsborg till Sätra. Se aktuell tidtabell
på Västtrafik.
Visste du att
Tips !
Sveriges äldsta bevarade
benstamp är just Edets
benstamp från 1865. Men vad är då
en benstamp? Benstampen användes
tidigare för att krossa djurben
till benmjöl. Detta mjöl är rikt på
kväve och fosfor och användes som
långtidsverkande gödningsmedel.
Idag är det ersatt med industriellt
tillverkat gödningsmedel. Nu har du
lärt dig något nytt va?

BÄVERN
SÄTRA

NATURSKÖN VANDRING LÄNGS EDSÅNS
LUGNA FLÖDE 1,5H 7KM
Låt oss gå rakt på sak. Att vandra runt Edsån en sensommardag,
höra vinden susa i lövträdens toppar och se vattnet stillsamt
flyta förbi – det får effekt på dina stressnivåer. Rundslingan
Bävern är en lättvandrad led som inte kommer göra dig besviken.
Bävern följer Edsåns båda sidor och du startar lämpligast vid
parkeringarna vid Sätra Bruk eller Edets kvarn. Edsån är ett populärt
vattendrag för fritidsfiske och det finns många mysiga rastplatser
att stanna till på om du vill packa upp fikakorgen eller bara sitta och
filosofera vid vattnet. Leden går till största del på lågtrafikerade och
plana grusvägar.När du avverkat ca 3,5 km kommer du fram till Edets
kvarn och benstamp. Detta är en intressant plats med lång historia.
Gården nämns i skrift för första gången år 1447 när Vadstena kloster
säljer egendomen. Från 1700-talet fanns här en kvarn och såg. År 1865
byggdes även en så kallad benstamp. På denna plats växte bröderna
John och Nils Ericsson upp under början på 1800-talet. Dessa två
kom sedan att bli Sveriges största ingenjörer och uppfinnare. Många
är brödernas verk, John uppfann den moderna propellern och Nils blev
ansvarig för storslagna kanal- och järnvägsbyggen.
Området runt Sätra Bruk har en mycket rik historia. Redan 1739
upprättades ett järnbruk vid Sätra Gård. Verksamheten växte
och kom, förutom järnbruket, att omfatta sågverk, kalkbruk,
tegelbruk, vattenkvarnar, jordbruk och skogsbruk. För att hedra
dåvarande kungen Fredrik I döptes bruket tidigt till Fredriksfors. När
stånghammaren tystnade i slutet av 1800-talet fortsatte tillverkningen
av pappersmassa och sågade trävaror. Nu helt under benämningen
Sätra Bruk. Idag är det stiftelsen Allmänna Barnhuset som äger Sätra
Bruk och verksamheten är inriktad på skogsförvaltning, jordbruk,
vattenkraft samt konferens- och hotellverksamhet.
visitkarlsborg.se
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BÄVERN
1,5H 7KM
Bävern
Svanen
Naturreservat
Information
Parkering
Naturvård
Kultur
Rum
Busshållplats
Fiske
Rastplats

